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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 685 
4. — Başkanlık Divannın Kamuitaya 

sunuşları 686 
1. — Urfa Milletvekili Vasfi eGrger'in, 

4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla veri
len tazminat ve ödeneklerlen ne suretle 
vergi kesileceğinin yorumlanmasına dair 
olan önergesinin gündeme alınması hak
kında önergesi (4/212) 686 

2. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in, Çine İlçesinin Abak Köyünde 13 
vatandaşa yapılan işkence hakkında İçtü
züğün 177 nci maddesi gereğince Meclis 
soruşturması yapılmasına dair önergesi 
(4/211) 705:707 

5. — Sorular ve cevaplar 686 
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-

tinoğlu'nun, Eskişehir'de vukuagelen sel 
felâketi hakkında Başbakanlktan olan so
rusuna Bayındırlık Bakanı Şevket Ada-
lan'm sözlü cevabı (6/466) 686:687 

2. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral '.-
in, Eskişehir'de vukubulan su baskınının 
verdiği zararlar ve alınacak tedbirler hak
kında Bayındırlık Bakanlığından olan so-

Sayfa 
rıısuna Bayındırlık Bakaaı Şevket Ada
bın'm sözlü cevabı (6/470) 687:695 

3. —• Antalya Milletvekili Niyazi Ak
su'nun, Manavgat İlçesinin Ulan Ovasının 
sulama işiyle Serik llcesiin Çiftçi alanının 
sulama etüdü ve Karagöl'ün kurutulması 
için ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve Tarım Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/469) 695 

6. — Görüşülen işler 695 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair oları 2847, 
3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda de-
değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Ka 
nun tasarısı ve Ulaştırma ve ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/713) 695:705,707,713: 

714,764:767 
2. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın

daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü-
hümler eklenmesine dair Kanun tasarsı ile 
Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, yayla ve meraların köylerin 
tüzel kişilerine tahsis kılınması veya ka
mulaştırılmaları hakkında Kanun teklifi 
ve Tarım, İçişleri Komisyonları raporları 



1. — GEÇEN TNTANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
Düşünsel'in, Hayvan Hırsızlığının Men'i 
hakkındaki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu 
muvakkate bâzı hükümler eklenmesine da
ir Kanun teklifi ve içişleri Komisyonu mü
talâası ile Adalet Komisyonu raporu 
(2/176) 729:760 

5. — Siyasal ilgiler Okulunun «Siyasi 
ve iktisadi ilimler Fakültesi» adı ile An
kara Üniversitesine katılması hakknda 
Kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Bütçe ve 
İçişleri Komisyonları raporları (1/558) 763 

'NTANAK ÖZETÎ 

Sayf» 
ile Maliye Komisyonu mütalâası ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/315, 
2/82) 707 :714,714:723,760,763,768 :771 

3. — Gedikli Erbaş Kanunu tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, ordunun bilûmum sınıflarına 
mensup gediklilerin maaş ve terfi hakkn-
daki Kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonları raparları (1/732, 
2/225) 723 :729,760:763,763,763,772 :775 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 

Birinci Oturum 
Af Kanunu tasarısının tümü üzerindeki gö

rüşmeler yeter görülerek maddelere geçildi. Bi 
rinci madde üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Af Kanunu tasarısının,' birinci ve ikinei mad

deleri Adalet Komisyonuna verildi. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin Üc
retleri hakkındaki 2847, 3173, 4620 ve 5000 sa-

Tasanlar 
1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 

(R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı (1/766) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

2. — Türkiye ile Iran arasında imzalanan 
Yolcu ve Mal Transit nakliyatını kolaylaştırmayı 
ve çoğaltmayı güden Anlaşma ve eklerinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı (1/767) (Ulaştır
ma Komisyonuna); 

Tezkereler 
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/501) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

yılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşüldü. 

22 . I I I . 1950 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 

R. Karadeniz S. Koksal 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'm, milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/502) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'm, milletvekilliği dokunulmazlığının 
Kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/503) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/504) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 684 — 
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Aldoğan'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/505) (Anyasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/506) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

9. — 1946 yılı Millî Korunma Bilançosu ile 
buna ait Umumi Murakabe Heyeti raporu ve il
gili bakanların mütalâaları hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/507) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
10. — Pasaport Kanununa bâzı maddeler 

eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları raporları (1/748) (Gün
deme) ; 

11. — Suşehri Belediye Başkanı Müştak 
Mutlu ve Belediye Encümeni üyelerinden İsmail 
Kutlu ve Galip Doğruyol'un Millî Korunma 
dâvalarına bakmaya yetkili Sivas Asliye Ceza 
Yargıçlığı nea hükümlü bulundukları ikişer ay 
hapis, 60 ar lira ağır para cezası ve 6 şar ay 
memuriyetten mahrumiyet cezalarının affı hak
kında Adalet Komisyonu raporu (5/121) (Gün
deme) ; 

12. — Yüksek öğrenim Öğrenci Yurtları ve 
Aş evleri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek 

. 1950 0 : 1 
Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/761) (Gündeme); 

13. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/766) (Gündeme); 

14. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/751) 
(Gündeme); 

15. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad-
rolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hak-
hakkmdaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin rasathane başlıklı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarıları ile 
Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, Kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/729, 730, 760, 2/231) (Gündeme); 

16. — Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Eminittin Oeliköz'ün, Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ve Tarım, Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/553, 2/114) (Günde
me). 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli). 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) 

seriyet yoktur, 120 kils vardır. 
BAŞKAN — Vardır, efendim, .*, 

Ek-

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum, bir mesele arzedeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz. 
İçişleri Bakanı hazır bulunmadığı için Seni-

hi Yürüten'in, Meclis soruşturması önergesini 
talik ediyoruz. 

685 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANINI! 

1. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, 4936 
5017 ve 5027 sayılı kanunlarla verilen tazminat 
ve ödeneklerden ne suretle vergi kesileceğinin 
yorumlanmasına dair olayı önergesinin gündeme 
alınması hakkında önergesi (4/212) 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkan lığa 
4936, 5017 ve 5027 sayılı -kanunlarla hak sa

hiplerine verilmekte olan paralardan keisilmekte 
olan vergilerin nasıl kesilmesi lâzım geleceğinin 
yorum suretiyle teshili 'hakkındaki teklifimin 
aylardan beri Bütçe Komisyonunda kaldığı ve 
'görüşülmediği cihetle Tüzüğün otî ncı maddesi 
mucibince gündeme alınarak görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

• Urfa 'Milletvekili 
Vasfi (1erger 

VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlar, 4936 sayılı Kanunla, 5017 ve 5027 sayılı 
kanunlarla Üniversite talim heyetine ve yargıç
larla bâzı Devlet memurlarına ödenek ve temsil 
tahsisatı verilmesi kabul edilmişti. Bu parala
rın. maliyece verilmesinde, kanundaki bir hük
me istinaden müterakki nispetinde vergi kesil
diğini öğrenmiştim. Bu şekilde muamele yapıl
ması, vâzıı kanunun asal maksadına uygun ol
madığı düşüncesi, ile bir yorum teklifinde bu
lundum. Bu teklifim, iki seneden, beri ancak 
İçişleri, Adalet ve Millî Eğitim komisyonların
da müspet şekilde bir karara bağlanmış ve ka
rar Bütçe Komisyonuna verilmişti. Bütçe Komis
yonu; takdir buyurursunuz ki, işleri gayet çok
tur, mahmuldür, bu yüzden bir türlü bunu müs
pet ve menfi bir karara bağlamak imkânını bu
lamamıştır. Rendenizin Tüzüğün 3(5 n,cı madde
si mucibince bunun gündeme alınmasını istemek
ten yegâne gayem şudur: Bu kanunlar, bilhassa 
5027 ve 5017 sayılı kanunlar yüksek tasvibiniz
den çıktığı için, vâzıı kanun sıfatiyie, bugünkü 
milletvekilleri, arkadaşlarımızın maksadı aslisini 

/. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zcytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de vukuagelen sel felâketi hak
kında Başbakanlıktan olan sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı (6/466) 

.1950 O : 1 
r KAMUTAYA SUNUŞLARI 

belirtmek imkânı hâsıl olacaktır. Bir yorumda 
bulunulması ve bu suretle hak sahiplerinin, bin
lerce vatandaşın mahkemelere ve en yüksek 
idari kaza mercii olan Danıştaya gönderilmeme
lerini temin için, bunun mutlaka gündeme alın
masını, üç komisyondan geçen ve Bütçe Komis
yonu üyesinee hazırlanan raporun müzakeresine 
müsaadelerini rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim; Vas
fi Gerger arkadaşımızın bahis buyurdukları yo
rumlama talebi, halen Bütçe Komisyonunda bu
lunmaktadır. Bu talebi, ilgisi itibariyle Millî 
Eğitim, Adalet ve İçişleri komisyonları müza
kereden geçirmiş bulunuyorlar. Bu komisyon
lar bu yorum talebi münasebetiyle görüşlerini 
ve mütalâalarını tesbit etmiş bulunmaktadırlar. 
Ancak Bütçe Komisyonu yorum teklifini, elin
deki diğer işleri yetiştirmek zaruretinde oldu
ğundan, tetkik etmek imkânını bulamamakla 
beraber bunu bir arkadaşımıza tetkik ettirmek 
suretiyle vaziyeti tesbit etmiş, Rif'at Gürsoy ar
kadaşımız taraf nidan hazırlanmış bir rapor da 
mevcuttur. Arzettiğim gibi bu rapor üzerinde 
Bütçe Komisyonu işi müzakere edip tetkika he
nüz fırsat bulamamıştır. Eğer Yüksek Meclis 
bu yorum talebini, ayrıca inceletmeyi arzu eder
se bu ciheti. Kamutayın yüksek takdirine bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin gündeme alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. 

önergenin mahiyeti anlaşıldı. Bütçe Komis
yonunda tetkikatı yapılmış, fakat komisyonun 
heyeti umumiyesinde müzakeresi yapılmamıştır, 
diğer komisyonlardan da geçmiştir. Şimdi öner
ge kabul edilirse tabı ve tevzi edilecek ve yarın
ki ruznameye alınacaktır. 

Önergeyi, reyinize sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Önerge kabul edilmiştir. Gün
deme alınacak, tabı ve tevzi edilecek, yarın mü
zakere edilecektir. 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir'de vııkuıbuian sel ve tuğyan felâ-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

\ 
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keti neticesinde binlerce ev yıkılmış, onbin-
lerce Eskişehirli açıkta kalmıştır. Aynı şekilde 
yüzbinlerce dönüm arazi de sular altında bu
lunmaktadır. 

Bu yürekler acısı facia ile ilgili olarak aşa 
ğıdaki soruların Başbakan tarafından sözlü ce
vaplandırılmasını rica ederiz. 

1. — Felâketi tevlit eden su taşkınının se
bep ve âmilleri nelerdir? 

2. — Eskişehir mmtakasınm hemen her yi! 
feyezanlar yüzünden mânı?; kaldığı bu kabil 
büyük zararları 'bertaraf edici esslı tedbirlerin 
ne zaman alınacağı 'hakkında ve Porsuk havza
sının ıslahı hususunda Hükümet ne düşünmek
tedir? 

o. — Yıkılan ve içinde otuuulamıyaeak dere 
e ede harap olan evlerin sayısı ne kadardır? 

4. — Felâketzedelere bugüne kadar nasıl ve 
ne gibi yardımlar yapılmıştır? 

5. — Büykük bir kısmı çok fakir vatandaş
lardan ibaret olan felâketzedelerden evsiz bark 
sız kalan vatandaşlarımızın yeniden birer eve 
kavuşabilmeleri için Hükümet ne miktar yar
dım yapmayı düşünmektedir? Bu yardım ne za
man, no şekilde ve 'hangi membalardan yapıla 
bilecektir? 

9 . I I I . 1950 

Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu Abidin Potuoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
Hasan Polatkan 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (î^mir) — Efendim, aynı mahiyette De
nizli Milletvekili Hulusi Oral'la Kocaeli Millet 
vekili Sedad Pek'in bir önergesi vardır, ikisine 
birden cevap vermek üzere onun da okutulma
sını rica ederim. 

2. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, 
Eskişehir'de vukubulan su baskınının verdiği 
zararlar ve alınacak tedbirler hakkında Bayın
dırlık Bakanlığından olan sorusuna Bayındır
lık Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı 
(6/470) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Hulusi 
Oral'm aynı mahiyette bir önergesi vardır. 

önergeyi okutuyorum; 

.1950 O : 1 
Büyük B illet Meclisi Yüksek Başkanlığın» •• 

Eskişehir su baskını sebebiyle:'-
1. --- Yıkılan evler ve fabrikalar adedi ve: 

tahminî zarar miktar ı , 
2. — Açıkta kalan aile ve nüfus adedi ve 

halen duranı lan, 
3. '•— Taşkının vukuu ile beraber ne gibi ted

birler alındığı, 
4. — Su taşkınının sebep ve âmilleri, r 

5'. -— Taşkının zarar vermemesi için alınacak 
tedbirleri ve ne düşünüldüğü, 

Sayın Bayındırlık Bakanının sözlü olarak 
cevaplandırmasını saygılarımızla rica ederiz. 
Denizli Milletvekili Kocaeli Milletvekili ' 

Hulusi Ora! Sedad Pek 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (îzmir) — Sayın arkadaşlar, Eskişehir'de 
vukubulan su baskınlarının verdiği zararlar. ve; 
alınacak tedbirlere dair Sayın Eskişehir Millet
vekilleri Abidin Potuoğlu, Kemal Zeytinoğlu 
ve Hasan Polatkan tarafından, diğeri de Denizli 
Milletvekili Sayın Hulusi Oral ve Kocaeli Mil
letvekili Sayın Sedat Pek tarafından verilen iki 
sözlü soru vardır. • 

Eskişehir Milletvekilleri arkadaşlarım, bu.so
runun Başbakan tarafından cevap] andırıbnasını 
istemektedirler. Sorular aynı mahiyette olduğun
dan ikisinin, cevabını aynı zamanda ve Başbakan 
adıiıa arzediyorum. 

Sayın Abidin Potuoğlu ve arkadaşlarının 
sorularının birinci maddesi şudur: 

Felâketi tevlit eden su taşkınının sebep ve 
âmilleri nelerdir? 

Bu soru Sayın Sedat Pek ve Hulusi Oral ar
kadaşlarımızın üçüncü maddesine tekabül et
mektedir. 

Cevabını arzediyorum: 
Porsuk barajı yapılmadan önce Eskişehir ve 

ovasının mâruz kaldığı taşkınlara birinci derece
de Porsuk Çayı âmil olmakta ve feyezanları 
aynı zamana rastladığı takdirde Kargın ve Sa-
rısu dereleri de bu taşkını bir miktar genişlet
mekte idi. Her iki dere şehirle baraj arasında 
çaya birleşmektedir. 

Barajın inşası tamamlandıktan sonra P o r 
suk Çayının sebep olduğu taşkınları tamamen 
önlemiş olmasına rağmen Porsuk'un barajdan 
sonraki yatağı henüz tanzim ve ıslah edilmedi
ği için Kargın, Sansu derelerinin kendi ölçü-
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lerinde taşkınlara sebep olmaya devam edecek
leri bilinmekte idi. , 

Yatak ıslahı tamamlandıktan sonra da bu 
taşkınların şehire hiçbir zarar vermiyeceği ve 
ovayı basan suytın da kısa bir zamanda boşal-
tılabileceği hesap edilmişti. Hesaplarımız elde 
mevcut rasat ve ölçülere dayanmaktadır. 

Ancak bu yıl Kargın ve bilhassa Sarısu de
releri şimdiye kadar kaydedilmiyen ve havza 
genişliklerine göre tahmini de mümkün olmı-
yan âfet şeklindeki taşkınları ile bu felâketli 
neticeyi doğurmuştur. 

Su taşkınlarının kışı mütaakıp havaların bir
den yumuşaması yüzünden dağlarda birikmiş 
olan karların süratle erimesi ve buna sürekli ve 
şiddetli yağmurların katılması neticesinde Kar
gın ve Sarısu derelerinin birkaç saat fasıla ile 
saniyede 150 şer metreküb su getirmesinden ile
r i gelmiştir. Bilhassa Sarısu iltisak kanalına sığ-
mıyarak eski yatağı istikametinde taşmış ve şeh
rin kuzey mahallelerini basmıştır. Şunu da ar
şedeyim ki; iltisak kanalı, feyezan sularının 
mühim bir kısmını şehrin felâkete mâruz ka
lan mahallerine uğratmadan Porsuk Çayına 
geçirmiş olması ile felâketi nispeten hafiflet
miş bulunmaktadır. 

Sorunun ikinci maddesine geçiyorum. 
Sayın Eskişehir Milletvekillerinin sorusu 

şudur: 
Eskişehir mnıtakasımn hemen her yıl feye

zanlar yüzünden mâruz kaldığı bu kabil büyük 
zararları bertaraf edici esaslı tedbirlerin ne za
man alınacağı hakkında ve Porsuk Havzasının 
ıslahı hususunda Hükümet ne düşünmektedir. 

Sayın Hulusi Üral ve Sedad Pek arkadaş
larımın sorularının beşinci maddesi de taşkı
nın zarar vermemesi için alınacak tedbirler ve 
ne düşünüldüğü şeklindedir. 

Cevabımı arzediyorum : 
Eskişehir ovasındaki taşkınların önlenmesi 

işi esaslı olarak ele alınmış bulunmaktadır. Bu 
havzanın ıslah manzumesi başlıca Porsuk Çayı 
feyezan sularının tutulması, Porsuk yatağının 
tanzimi, Kargın ve Sarısu taşkınlarının öıılen<-
mesi işlerini içine almaktadır. Ayrıca ovanın 
sulama şebe'ke ve tesislerinin vücuda getirilme
si de programa dâhil bulunmaktadır. İmkân
larımız muayyen ve mahdut olduğuna göre bu 
işleri ehemmiyetlerine göre bir sıraya koymak 
zarureti aşikârdır, Esasen ıslah manzumesinin 
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safha safha yapılmasına teknik bakımdan da 
lüzum vardır. Bu itibarla Eskişehir bölgesin
de gerek havzaların yüz ölçüleri ve gerek mev
cut rasatlara göre tesbit edilmiş bulunan âzami 
feyezan sarfiyatları gözoııüne alınırsa evvel
emirde Porsuk Çayının ele alınması icabedi-
yordu. 

Bu sonuncu seylâptan evvel yapılmış bulu
nan rasatlar ve ölçülere göre Porsuk Çayının 
normal feyezanları saniyede 100 metre küb ol
duğu halde Kargımın 20 - 30 Sarısu'yun 1.5 - 20 
metre, kül) arasında kalmıştır. 

Azami feyezanlara gelince, Porsuk Çayı'nın-
ki saniyede 150 metre küb. Kargın'm 80 ve Sa-
rusu'yıın 40 metre kübdür. 

Filhakika Porsuk Çayı ile Kargın ve Sarı
su derelerinin havza genişliklerini karşılaştıra
cak olursak, görürüz ki, Porsuk Çayının bara
jın üst kısmındaki havzası 4224 Km. 2 ve buna 
mukabil Kargın ve Sarrsu derelerinin sırası ile 
1024 ve 708 kilometre karedir. 

Yukarda atfettiğim Kargın ve Sarısu dere
lerinin 150 şer metre küb feyezan sarfiyatları, 
bu derelerin havza genişliklerine göre kataş-
trofal taşkın diye anılan ve ancak 40 - 50 yılda 
bir vaki olabilen hâdiselerdir. 

Mütehassısların ifadelerine göre, katastro-
fal taşkınlar dünyanın her yerinde ve hattâ 
ıslah edilmek suretiyle rejimleri tanzim olun
muş nehirlerde zaman zaman vâki olmaktadır. 

(îeniş maddi imkânlara malik olan memle
ketlerde bile ıslah projelerinin tanziminde bu 
kabil taşkınlara karşı umumiyetle bir tedbir 
nazara alınmaktadır, lîunuıı da sebebi açıktır. 

40 - 50 yılda bir muhtemelen vukubulacak 
bir taşkının sebebiyet vereceği zararla, bunu 
önlemek için yapılacak fazla masrafın yükliye-
ceği malî külfeti karşılaştırmak icabeder. 

Eskişehir'deki bu son taşkının maddî ba
kımdan büyük zararlara sebep olması, baskına 
uğrıyan mahallerdeki evlerin teknik icaplara 
uygun olarak inşa edilmemelerinden ileri gel
miştir. Zeminden itibara. krpiç ol ark yapılmış 
olan evler su ile temasa gelir gelmez dağılarak 
yıkılmışlardır. Nitekim sular çekildikten son
ra: yapılan incelemelerde kagir temel üzerine 
oturtulmuş evlerden yıkılana raslanmamıştır. 

Rasatlar neticesinde taşkınlara birinci de-
reeede âmil olduğu anlaşılan Porsuk Çayının 
taşkın sularını tutmak ve aynı zamanda ovanın 
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sulama suyunu sağlamak üzere bilindiği gibi 
İncesu mevkiinde bir baraj inşa edilmiştir. Ve 
bu taşkın sırasında da kendisinden beklenen 
hizmeti tam olarak yapmıştır. Bu baraj inşa 
edilmemiş olsaydı, âfet halindeki bu son taşkı
nın neticeleri çok daha vahim olacaktı. 

Baraj tamamlandıktan sonra ele alın
ması lâzımgelen iş Porsuk yatağının ıslah ve 
tanzim ameliyesi idi. Baraj biter bitmez bu iş 
eksiltmeye çıkarılmış ise de bu gibi işler için 
lüzumlu makineler memlekette mahdut bulun
duğu ve bunlar da diğer iş sahalarında çalıştı
rıldığı için bulunmamıştır. Nihayet yapılan te-
şebbüsler sonunda bu makinelerin Marshall 
yardımından sağlanması temin edilmiş ve böy
lelikle işin 20 Şubat 1950 tarihinde ihalesi müm
kün olabilmiştir. Bu ihale mevzuuna yan dere
lerin ıslahı ve bu arada Sarısu deresi de dâhil
dir. 

Görülüyor ki Hükümetiniz, Eskişehir ovası
nın mâruz bulunduğu su taşkınlarının önlen
mesini daima ön - plânda ve bir kül halinde mü
talâa etmiştir. Bu havzanın ıslah manzumesi 
Kargın sularının baraj gölüne çevrilmesiyle ta
mamlanmış olacaktır. 

Porsuğun yan derelerine ait etüdler yapıl
mış bulunmakla beraber bu son taşkının orta
ya koyduğu şartların da hesaba katılması için 
tetkiklerimizin derinleştirilmesi icabetmiş ve 
incelemelere de başlanmıştır. 

İhale edildiğini arzettiğim Porsuk yatağı 
ıslah işiyle birlikte Sarısu ıslâh işi de ele alına
cak ve bunlar tamamlandıktan sonra Kargın de
resinde hiçbir ıslah ameliyesi yapılmadığı tak
dirde bile, Porsuk yatağı, şehir içinde 80 m3 lük 
sarfiyatları emniyetle geçirecek şekilde tanzim 
edilmiş olacağı ve bu sırada Sarısu ve Porsuk 
suları da tamamen tutulacağı için, Porsuk ya
tağı Kargın deresinin bütün taşkınlıklarını em
niyetle alabilecektir. Kaldı ki Kargın deresinin 
Porsuk barajı gölüne çevrilmesi mümkündür. 
Etüdleri de tamamlanmıştır. Ayrı bir mevzu ola
rak ele alınacaktır. 

Ovaya gelince, burada Porsuk yatağı 15 ms 

üne göre düzenlenecektir. Kargı'nın normal taş
kın suları geçebilecek, fakat âzami taşkın su
ları kısmen ovaya yayılacaktır. Ancak bu sular 
bir hafta içinde yatağa çekilmiş olacağından 
ekinlere zarar vermiyeceği gibi, bırakacağı ince 
rüsup bakımından faydalı olacaktır. 
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I Netice olarak arzedeyim ki> Eskişehir ve ova

sının taşkınlardan korunması işi esaslı olarak 
ele alınmıştır. Porsuk üzerinde, Porsuk çayının 
taşkın sularını tutmak ve aynı zamanda ovanın 
sulama sularını sağlamak üzere bir baraj inşa 
edilmiş ve Porsuk yatağı tanzimi işi de ihale 
olunmuştur. Bu arada Sarısu meselesi de halle
dilmiş olacaktır. 

Kargın deresinin ele almmasiyle ıslah man
zumesi tamamlanmış olacaktır. 

Müsaadenizle, bu sualin cevabını tamamlar
ken Yüksek Meclisinizi aydınlatmak için birkaç 
noktaya temas etmek isterim. 

Her felâket anında yurtdaşlarm tesellisine 
koşan sayın Cumhurbaşkanımızın refakatinde 
felâkete uğrıyan bölgeyi dolaşırken, Kargın ve 
Sarısu derelerinin etüd ettirileceği yolunda be
yanda bulunduğunu Ankara'ya dönüşümde ga
zetelerde okudum. 

Kargın ve Sarısu derelerinin âzami feyezan 
sarfiyatları rasatlarımızın kaydetmediği mikta
ra çıkınca, yapılmış olan etüdleri, bu son taşkı
nı da nazarı itibara alarak derinleştirmek lüzu
munu ifade etmiş ve nihayet Katastrofal taşkın
lar hakkında mütahassıslarm görüşlerini açıkla
mıştım. 

Bütün bu beyanatımın dayandığı mucip se
beplerle izahatım bir tarafa bırakılarak yalnız 
(etüd ettireceğiz) şeklinde aksettirilmiş olma
sında gizlenmek istenen maksadı yüksek takdi
rinize arzederim. 

Yine bâzı gazetelerde Sayın Selefim Nihat 
Erim'in, vaktiyle Eskişehir Milletvekili Kemal 
Zey tin oğlu 'nun bir sözlü sorusuna verdiği cevap 
bir demagoji mevzuu yapılmıştır. 

Kemal Zeytinoğlu adı geçen sorûsiyle Eski
şehir ve köyleri için hayati bir kıymet ve ehem
miyeti haiz olan Porsuk Barajı inşaatının ta
mamlanmasına az bir zaman kaldığı halde işin 
birdenbire durdurulması sebebi, baraj inşaatı
nın mevsim sonuna kadar ikmali kabil olup ol 

I mıyacağı ve barajın ayrılmaz bir cüz'ü olan sula
ma kanalları inşaatına ne zaman başlanacağı hu-
suslrmm cevaplandırılmasını istemiştir. 

Sayın Selefim 15 Haziran 1948 de verdiği 
cevapta barajın tamamlanmasındaki büyük fay
dayı belirtmek maksadiyle sel zamanında sular 
altında kalan gayet geniş bir sahanın bu bara-

I jın ikmalinde tuğyandan kurtulacağını ifade et-
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mistir. Ancak yine bu konuşmasında yatağın te
mizlenmesi işinin derhal ele alınacağını beyan et
miş olmakla baraj ve yatak ıslahının bir kül teş
kil ettiğini ve taşkınların ancak bundan sonra 
önlenebileceğini belirtmiş bulunmaktadır. 

Filvaki barajın inşa edilmiş olmasının tuğ
yanları geniş ölçüde önlemiş olduğuna veyahut 
ıslah işleri tamamlandıktan sonra tuğyanların 
/arar vermiyeeeğini önceden arzetmiştim. Nite
kim Kargın ve Sarısıı dereleri şimdiye kadar 
hiç kaydedilmiyen miktarda taşkın yaptıkları 
halde Porsuk suları baraj vasıtasiyle tutulmuş 
olduğu için ovaya yayılan sular kısa zamanda çe
kilmiş ve ovaya hiçbir zarar yapmamıştır. Bu iti
barla Havın Selefimin beyanlarında aykırı hiçbir 
nokta bulunmadığını arzetmek isterim. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Nihat Erim 
arkadaşım, Porsuk Barajının bir an önce ikmal 
edilebilmesi için her türlü mesuliyeti göze alarak 
durmuş olan inşaata yeniden başlanabilmesi için 
mütaahhide avans verdirmiş ve bu suretle Por
suk Barajının kısa bir müddet zarfında ikmalini 
sağlamış ve kanaatimce Eskişehir'e en büyük 
hizmeti yayım ıştır. Bunu yüksek huzurunuzda be
lirtmeyi bir vazife bilirim. 

Demokrat Parti Sayın Başkanının, su baskını 
dolayısiyle Eskişehir'de yaptıkları konuşmada sn 
politikasındaki tutulan yol tenkid edilmekte ve 
bilhassa su politikası diye işe başlandığı andan iti
baren yüz milyonlarca lira harcandığı, fakat bunla
rın şuraya buraya avuç avuç. dağıtıldığı için birçok
larından netice alınamadığı belirtilmekte ve Eski
şehir'de başlanmış olan iş zamanında iyi düşü
nülmüş bir plâna bağlanmış olsaydı bugün böyle 
bir felâkete mâruz kalmazdık diye ilâve edil
mektedir. 

Eskişehir'de başlanmış olan işin nasıl bir 
programa bağlanmış bulunduğunu uzun nzadıya 
izah etmiş bulunuyorum. 

Bayındırlık işlerinin mesuliyetini üzerine al
mış bir arkadaşınız sıfatiyle, Sayın Bayar'ır. 
Başbakan bulundukları sırada su işlerinde tutu
lan yolu gözden geçirerek bundan sonraki çalış
malarımızda bizi aydınlatacak bir ışık aradım ve 
bu suretle de faydalanmak istedim. Tetkiklerimin 
neticesinde Sayın Celâl Bayar'ın Hükümet Baş
kanlığı sırasında yurdun muhtelif bölgelerinde
ki su havzalarında 16 su mevzuunun taahhüde I 
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bağlandığını ve bu suretle bütçenin verdiği im
kânların şuraya buraya dağıtıldığını ve her biri
nin hedef tutulan inaksalların birer safhasından 
ibaret olduklarını gördüm. 

ABİDTN POTUOfiTj'U (Eskişehir) — Sefiri 
emriyle yapmıştır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (Devamla) — Derhal şunu arzedeyim ki, 
bu sözlerimde her hangi bir tenkid düşünceli 
yoktur. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) Siz 
her şeyi söyleyin, sonra da tenkid yoktur deyin.. 

BAŞKAN Rica ederim, hatibin sözlerini 
kesmeyiniz. 

BAYINDIRLIK BAKANİ ŞEVKET ADA
DAN (Devamla) —- Tekrar ediyorum, bu söz
lerimde her hangi 'bir tenkid düşüncesi yoktur. 
Memleketin mahdut olan imkânlariyle bu safha
daki hudutsuz ihtiyaçların hepsinin tam olarak 
kısa zamanda karşılanamryacağını veya bütün 
gayretleri bir bölgeye hasrederek yurdun diğer 
bölgelerinin ihmal edilemiyeceğmi takdir eden
lerdenim. 

Sorunun üçüncü maddesine geçiyorum. 
Eskişehir Milletvekilleri arkadaşlarım yıkı

lan ve içinde oturulamıyacak derecede harayı 
olan evlerin sayısını sormaktadırlar. Sayın Şe
fi ad Pek ve Hulusi O rai arkadaşlarım ilâveten 
yıkılan fabrikalar adediyle ta'hminî zarar mik
tarını da öğrenmek istemektedirler. 

îlk günlerde seylâptan yıkılan ev adedinin 
L'500 ile :{000 arasında olduğu tahmin edilmişti. 

Sular çekildikten sonra binaların hakiki du
rumlarını tesbit etmek üzere teşkil eden iki fen 
heyeti, iki koldan işe girişmiş, ve bütün evleri 
birer birer dolaşarak ve muayene ederek, yıkı
lanları, maili inhidam, olanları, tamiri mümkün 
olanlarla iskâna müsait olanları tesbit etmiştir. 
Memnuniyetle kaydedelim ki, ilk günlerde tah
min edilen yüksek hasar derecesi bâzı evlerin 
tamir görmeden ve bâzılarının tamir edilmek 
suretiyle içinde oturulabilir bir hale getirilece
ği tesbit edilmiş olmakla, hafiflemiş bulunmak
tadır. Eskişehir Valiliğinden aldığım 18 . ITT . 
1950 tarihli rapora dayanarak hakiki durumu 
arzediyorum : 

Ru rapora göre 8(K> ev tamamen yıkılmış, 
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228 i hafif, 198 i orta, 367 si ağır olmak üze
re 783 ev tamiri mümkün şekilde hasar görmüş
tür. Bundan 'başka 147 dükkân, fırın ve saire 
yıkılmıştır. 

Bir çiftlik, iki un, altı kiremit ve tuğla fab
rikası ile bir cam ve şişe fabrikası olmak üzere 
10 fabrikada 88 bin liralık hasar tes'bit edilmiş
tir. 

Seylâptan dolayı menkul ve gayrimenkul 
mallardaki zarar yekûnu (Fabrikalardaki ha
sarlar dâhil) 2 013 000,— lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Porsuk Barajının kapalı bulundurulması ve 
60 toprak nendin yıktırılması sayesinde, ovayı 
basan sular kısa bir zamanda çekilebilmiş ve bu 
yüzden Eskişe'hir arazisinin ziraat sahası bu 
seylâp felâketinden hiç mutazarrır olmamıştır. 

Sayın Eskişe'hir Milletvekili arkadaşlarımın 
sorularının dördüncü maddesine geçiyorum : 

Felâketzedelere bugüne ka/dar nasıl ve ne 
gibi yardımlar yapılmıştır? Sayın Pek ve Oral 
arkadaşlarımın aynı mahiyette olan sorularının 
ikinci ve üçüncü maddelerini birlikte mütalâa 
edip cevaplandıracağım. 

Rasat istasyonlarından suların kabardığı ön
ceden haber alındığı için valilik gerekli tedbir
lerini zamanında alabilmiş ve suların basması 
-muhtemel olan ma'hallerde oturan vatandaşları 
durumdan haberdar etmiştir. Bu suretle can 
kaybının önü alınmıştır. 

Valilik, ordu birlikleri, Devlet Demiryolları, 
Şeker Şirketi ve diğer müesseselerle iş birliği 
yaparak ve bütün imkân ve vasıtalardan fay
dalanarak su altında kalmış olan mahalleleri 
'boşaltmış, açıkta kalan halkı vagonlara, boşal
tılması mümkün olan binalara, okullara, cami
lere yerleştirmiştir. 

Boşaltılan ve nakledilen vatandaşların sayı
sı 30 000 e yakındır. Taşıma ve yerleştirme iş
leri bir günden daha az bir zaman zarfında, ta
mamlanmıştır. Ankara, istanbul ve civar il ve 
ilçelerden yapılan yardımlarla felâketzede hal
kın iaşe ihtiyaçları zamanında sağlanmıştır. 

îlk ve âcil yardım tedbirleri başta vali ol
mak üzere bütün vazifelilerin geceli gündüzlü 
çalışmaları sayesinde vaktinde alınabilmiştir. 
Zamanında tedbir almak suretiyle can kaynının 
önüne geçmek, halkı yerleştirmek, sağlığını ko
rumak ve bütün ihtiyaçlarını sağlamak husu-
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I sunda gösterdikleri fevkalâde tiıe'sai ve gayret* 

•terinden dolayı Eskişehir Valisine, Hava Tümen 
Komutanı ile Hava Okulu Komutanına,, D. D. 
Yolları Umum Müdürüne, Belediye Başkanına 
ve bütün vazifelilere bu yüksek kürsüden te
şekkür ederim. 

Fedakâr Eskişehir halkımızın şuurlu ve gay
retli çalışmasını ve ümitsizliğe kapılmadan ce
saretle işe koyulmasını övmeyi bir borç. bilirim. 
İşin ilk ve âcil safhası bu şekilde muvaffakiyet
le neticelendikten sonra felâketzede yurttaşların 
iaşe, sağlık ve iskân işleriyle uğraşmak üzere 
Valinin nezaret ve mesuliyetinde gerekli komi
te ve ekipler kurulmuştur. 

Felâketzedelerden aileler "yanma sığınan ve 
dağınık bir halde bulundukları için toplu bir 
halde iaşelerine imkân bulıınamıyanlara kuru 
yiyecek ve toptan bir halde yerleştirilmiş bulu
nanla!-a her gün muntazaman sıcak yemek ve
rilmektedir. Merkezden gönderilen iki mütehas-

I sis doktor ve il sağlık memuru ile merkez hü
kümet tabipleri, sıtma savaş ve belediye tabip
lerinden müteşekkil sağlık ekipleri marifetiyle 
felâketzede vatandaşların sağlık durumları sıkı 
'bir tetkike tâbi tutulmuş ve hasta olanlar der
hal hastaneye yatırılmıştır. 

I Salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli 
I bütün sağlık tedbirleri alınmıştır. Ayrıca mer-
I kezden lüzumu kadar aşı, serom, ilâç ve sıhhi 
I malzeme gönderilmiştir. Derslerin bir an evvel 
I başlamasını temin etmek için felâketin ilk gün-
I lerinde okullara yerleştirilen felâketzedeler hal-
I kevine, camilere, halen boş bulunan Porsuk 
I hanına, Yazıcı apartmanına ve boşaltma imkânı 
I hâsıl olduğundan Yüdıztepe ile demiryol ala-
I ymdaki paviyonlara ve vagonlara yerleştirilmek 
I suretiyle okullar boşaltılmış ve felâketzedelerin 
I iskânları tamamen sağlanmıştır. Bugüne ka-
I dar Bakanlığımızdan yüz bin ve Sağlık Bakan-
I lığı ile Kızılaydan onar bin lira alınmak üzere 
I ceman 120 bin lira 'gönderilmiş ve kâfi miktarda 
I kereste ve çivi sevkedilmiştir. Yüksek Heyeti-
| nizce bilindiği gibi alınmış olan tedbirleri ma-
I hallinde görmek ve icabeden talimatı vermek 
I üzere felâketin ertesi günü uçakla Eskişehir'e 
I gittim. Ayrıca Sağlık Bakanı arkadaşım sel 
I felâketi dolayısiyle Eskişehir'de felâkete uğrı-
I yan mahallerdeki halkın sağlık durumunu ve 
I ve bu maksatla alınmış olan tedbirleri gözden 
I geçirmek ve alınması icabeden tamamlayıcı ted-
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birleri tesbit etmek üzere S Mart günü Eskişe
hir'e gittiler. 

Nihayet 9 Mart Perşembe günü Sayın Cum
hurbaşkanımız refakatlerinde içişleri Bakan ve 
bon bulunduğum halde felâkete ağrıyanların 
acılarım paylaşmak üzere Eskişehir'e teşrif bu
yurdular. Cumhurbaşkanımızın bu yakın şefkat 
ve ilgileri felâketzedeler için en büyük teselli 
kaynağı olmuştur. 

Hulâsa olarak arzedeyim ki, binlerce yurtdaş 
mühim bir kısım eşyası ile birlikte nakledilmiş. 
yerleştirilmiş, iaşe edilmiştir. Bidayetten beri 
hic.bir vatandaş ayıkta kalmamış ve yine hiçbir 
vatandaş ae bırakılmamıştır. Alman tedbirler 
sayesinde felâketzedelerin günlük ihtiyaçları 
karşılanmış ve ıstırapları önlenmiştir. 

Sorunun son maddesine geçiyorum. 
Önce soruyu okuyorum: 
Büyük bir kısmı çok fakir vatandaşlardan 

ibaret olan felâketzedelerden evsiz barksız ka
lan vatandaşlarımızın yeniden birer eve kavuşa
bilmeleri için Hükümet ne miktar yardım yap
mayı düşünmektedir? Ne şekilde ve hangi men 
balardan yapılabilecektir? 

Cevabımı arzediyorum: 
Son felâkette evsiz ve barksız kalan vatan

daşlarımızın barındırıl maları ve yuvalarına ka
vuşmaları, Hükümetinizin üzerinde ehemmi
yetle durduğu bir mevzudur. 

Şimdiye kadar yer sartınsı, sal ve sair fe
lâketlerden zarar gören 'bölgelerimizde, mes
kenleri yıkılmış olan yurtd aşlarınım yerleştir
mek hususunda yapılmış olan işler ve alınmış 
olan tedbirler Yüksek Meclisinizin malûm udu-. 

Çeçen yıl Tokad'da vukubulan sel âfeti ile 
İzmir, Bingöl ve Erzurum deprem felâketleri. 
nin açtığı derin yaraları kısa bir zamanda sar
mak imkânını bulan Hükümetiniz her halde 
Eskişehir'de binlerce yurtdaşı mukadderatları 
ile başibaşa bırakacak değildir. 

Felâketi nıütaakıp merkezde Bakanlığımızda, 
Bakanlıklaraı ası bir komisyon kurulmuş felâket
zede yurtdaşlarımızm bir an evvel yuvalarına 
kavuşmaları hususunda alınacak esaslı tedbir
leri tesbit etmiş ve buna göre bir kanun tasarısı 
'hazırlamıştır. Tasarı Yüksek Meclisinize simid
in uş bulunmaktadır. 

Eskişehir'de valinin emrinde ihdas edilen bir 
inşaat amirliği deprem ve sel bölgelerinde tec-

O 
rübe görmüş, mütahassıs elemanlarla takviye 
edilmiştir. Ayrıca merkezden yeni kurulacak 
evlerin yerlerini tesbit etmek, evvelce su altın
da kalan mahalleleri şehircilik ve suculuk ba
kımından tetkik etmek üzere şehircilik ve şu 
mütahassısları mahalline gönderilmiştir. Bu he
yet tetkiklerini bitirmiş, ve merkeze dönmüştür. 

Bir yandan da tesbit neticesinde tamiri müm
kün görülen evler kurulan tamir ekipleri ma
rifetiyle veya sahiplerine nakdî yardım yapıl
mak suretiyle, tamir edilmeye başlanmıştır. 
Bunların nihayet Nisan sonuna kadar tamirleri
nin biteceğini umuyoruz. Sunduğumuz kanun 
tasarısı kabulünüze mazhar olur olmaz yıkılan 
evlerin yerlerine yenilerini yapmaya başlayaca
ğız. Bütün tedbirlerimizi şimdiden almış bulu
nuyoruz. iler halde Kış basmadan bütün vatan
daşlar yuvalarına yerleşmiş bulunacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, memleketin 
her tarafından yapılan yardım ve bağışlardan 
âzami verim sağlamak maksadiyle Diyanet İşle
ri Reisinin Başkanlığında bir genel yardım he
yeti kurulmuştur. Toplanacak paranın tama
mı, yuvasız kalmış yurttaşların bir mesken sa
hibi olmalarına tahsis edilecektir. 

Eskişehir'in uğradığı bu büyük felâket kar
şısında bütün yurttaşlarımızın mütesanit hare
ketleri, dayanışma ve yardımlaşma tezahürleri 
hepimizi cidden mütehassis etmektedir. Bu felâ
ket, milletimizin necip ve asil cevherini bir kere 
daha belirtmeye vesile olmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTtNOĞ-LU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz intihap bölgemde 
vuku bulan su taşkını faciasından sonra Yük
sek Meclise sunduğum önergemle yurdun muh
telif bölgelerinde de zaman, zaman meydana ge
len büyük feyezan ve tuğyan hâdiselerini artık 
Hükümetin esaslı bir şekilde ele alıp almıyaca-
ğını ve bu mevzudaki teknik görüşlerini anla
mak istemiş ve sırf bu gayret ve endişe ile so
rumu vermiştim. 

Fakat maatteessüf Bayamdırlık Bakanı bir 
Bayındırlık Bakanına yaraşmıyan ve teknik vas
fı taşımıyan beyanatiyle bir demagoji ve safsa
taya kaçmak suretiyle işi maalesef... (Soldan, 
sözünü geri alsın sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — "Rica ederim bir Bakan hakkın
da bir milletvekili hakkında safsata yapıyor de-
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nilir mi! Onun sözlerine böyle cevap verilir ini! 
Sözünüzü geri alınız. 

HASAN POLATKAN ve ABİDİN POTUOG-
LU (Eskişehir) — Neye geri alacak 

BAŞKAN — Sizin sözlerinize birisi safsata 
dese kabul eder misiniz! (Soldan, sözünü geri 
alsın sesleri, gürültüler) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Terbiyeli konuş. 
KEMAL ZEYTlNOÖLU (Devamla) — Ter

biyesiz sensin, ben terbiyeli konuşuyorum. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Terbiyeli konuş

mak böyle olmaz ki. 
KEMAL ZEYTlNOÖLU (Devamla) — Bu 

acı ve felâket karşısında Hükümete övünmek 
mi düşer? Felâketleri de istismara çalışıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Bakana hakaret mânasında 
olan «safsata» sözünü geri alınız. «Safsata» de
mek suretiyle Bakana hakaret ettiniz. Bu suret
le Meclis müzakerelerine devam edilemez. Rica 
ederim, bu sözünüzü geri alınız. 

KEMAL ZEYTlNOÖLU (Devamla) — Geri 
alamam, delecek devrede inşallah. 

BAŞKAN — Sözünüze devam etmeyin, o sö-
sözünüzü peri alın. Kendinizi müdafaa ediniz. 
Burada bakanın konuşmasından, şundan bundan 
bahsetmeye lüzum var mıdır? 

KEMAL ZEYTtNOĞI^ (Devamla) — Rica 
ederim. O Celâl Bayar'dan bahsetmek... 

BAŞKAN — Celâl Bayar'a hakaret etme
miştir. Siz kendinizi müdafaa ediniz. 

KEMAL ZEYTlNOÖLU (Devamla) — Yaz
dığım şeyde Nihat Erim (Gürültüler). Maksadı
nız konuşturmamaktır. 

BAŞKAN — Maksadım konuşturmaktır. Ka
ka! usul ve nizam ve kanun ve âdap dairesinde. 

KEMAL ZEYTlNOÖLU (Devamla) — Ba
kanın.. (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Bakan ne dedi? 
KEMAL ZEYTLNOÖLU (Devamla) — Ta

rizler yaptı... Hepsini dedi. 
Bütün maksadınız beni konuşturmamaktır. 
BAŞKAN — Mevzuda konuşmak başkadır. 

«Safsata yapıyor» diye bir bakana hakaret etmek 
başkadır. Kendinizi müdafaa ediniz, tekrar edi
yorum . 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Millet 
huzurunda her şeyi açıkça konuşmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Millet huzurunda her şey ko
nuşulur, fakat hakaret edilmez, 

(Hasan Polatkan'a) sonra sizin hakkınızda da 
İçtüzüğü tatbik ederim. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Şeref 
duyarım. 

BAŞKAN — Şeref duyarsın... Ben tatbik 
ederim, etmekle mükellefim 

KEMAL ZEYTlNOÖLU (Devamla) — Ba
his buyurduğunuz, eski Bayındırlık Bakanı Ni
hat Erim'in... (Gürültüler). 

BAŞKAN — İki defa sadede gelmenizi, sözü
nüzü geri almanızı, müdafaanızı yapmanızı 
söyledim. Riayet etmediniz. Binaenaleyh bu iç
tima için Meclis kararı ile sözünüzü kesmeye Ma
kamı Riyasetin hakkı vardır. Müdafaa için me
hil verdini. İki defa ihtar ettim. Sözünüzü geri 
almadınız. Bu Birleşim için, bu Oturum için 
Zeytinoğiu 'nun sözünü kesme hakkında yüksek 
kararınıza müracaat ediyorum. Bu Oturum es 
nasında, sözünü geri almadığından dolayı ken
dilerini Oturum sonuna kadar kürsüden indirmek 
ve sözünü kesmek hususunda yüksek kararınıza 
müracaat ediyorum. Bu kararı tasvip edenler... 
Etmiyenler... Tasvip olunmuştur. Buyurunuz. Sö
zünüz kesilmiştir. 

KEMAL ZEYTlNOÖLU (Eskişehir) — 
Cumhurbaşkanı teselli kaynağı olmuştur diyorsu
nuz. Millet orada can çekişiyor. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Dalka

vukluk mu edelim? 
BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) •-- Sayın arkadaş

larım ; yurdumuzun bir bölgesine tabiatın ver
miş olduğu felâketin konuşulmasında hâlâ po
litika alanlarında kendileri, için. nasip arıyan-
lara tesadüf etmekten başka bir şey diyeni iye-
ceğim. Çünki orada felâkete uğrıyan. vatandaş
la!* ağlamaktadır. 

Arkadaşlar, büyük bir sükûnet içinde bunu 
dinlemek isterdim. Çünki mahalline gittiğim 
/aman. 35 bine yakın felâkete uğramış vatanda
şın, sıcak yemek verilmek suretiyle milletin si
nesinde yer aldığını. büyük Devlet te
şekkülleri. işletmeler ve ordunun bu 
vatandaşlarla çok yakından. alakadar ol
duklarını, yaralarım. sarmaya, ıstırapla
rını hafifletmeye uğraştıklarını, «özlerimle 
" ;irdün' ve ferahladım. Sayın Galip G uran'm, 

I Devlet teşekküllerinden olan şeker fabrikaları-
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nın, komutanl ık la r ın İm felâkete uğramış bulu
nan vatandaş .ar ın bir kısmını sinesine çekerek, 
diğerlerini, do refaha, kavuş tu racak kadar ko
laylık gösterdiklerini ve hor yerden yağmur yi-
bi ekmek vo elbise, çamaşır, her tür lü yiyim vo 
yivim maddeler inin verildiğini yörünee, hem mü
teessir oldum. - çünkü tabiatın sillesine uğramıştı . 
Hem ınomnun oldum, bu milletleri hiçbir kimse 
artık: ao kalnuyaoak \ro açıkta, kalruıyaeak de
miştim. 

F a k a t orada da aynı suret le muı takavî par
ticilik rüzgâr ın ın esmekte olduğunu yüı iinee da 
ha. çok üzüldüm. Ben. istasyona varmadan evvel 
estirilen, o muhalif hava. ile sanki Hükümet hiç-
bir tedbir almamış, Oümüle.iineli 'nin. fal)rikasi 
olmasaymış Eskişehir baştan, sonuna, kada r su 
deryası haline gelecekmiş, çünkü o fabrika su
ların. yeçmesine mâni olmuş. (Jüukü Halk partili 
imiş .. 

Bu motnlekef. içerisinde her türlü tedbir alın
ın iş olmasına, vo iaşeleri temin olunmasına rağ
men. o felâketin sebep olduğu feci durumlar ı 
bir yana, bırakılarak:, bunların içerisinde kendi
lerini k u r t a r m a k iein. fırsat vo imdat bekliyen-
lere karşı , orada, yozcu otomobil'erin. bâzıları 
üzerinde D. P. bayrağı yorulmuştur . !Uı vaziyet 
karşısında, ve felâketin ieinde dr particilik zih
niyeti yü rümüş tü r . Halk bunu. yormuştur . îşie 
şuraya, yeldim, sayın I lalca nın izahları, az zaman
da, alman, tedbirleri yösteriyor. ilen. do iiri.l'oi ;n. 
Hükümetin , Meclisin ve Meclis Hükümetinin 
aldığı tedbir lere vâkıftım. daha- ferah v orie"' ted
birler alınmasını istemiştim. Onu da aldılar. 
No, yazık ki, o yüzel şehrin en. ileri, en kalaba
lık. ileri fikirli ailelerinden ibaret olan Zeytiu-
oğlu. ve Sazak aileleri, bu felâketin arı hikâye
sini daha. ziyade1 sükûnet le dinlemeleri lâzım-
yelirkeıî, Devlet bünyesinde bir şahsiyeti hük
miye makamım, işyat eden. bir Hakana : Doınayoji 
ile karşıljk, «safsata yapıyor» demek suret iyi'.1 

bu kada r ağır ve çirkin kelimeyi kul lanmalar ın
dan dolay, teessür duydum. 

FA SAN POHATKAN (Eskişehir) - Hak^n 
söyLeşin sana ne? 

BAŞKAN --• Sizden de rica relerim, 'lütfen 
sadede yeliniz. 

HULUSİ' ORAL ı Devamla) - Sedad Bok 
vo Sahir Kurutluoğlu a rkadaş la r ımla mahalline 
yit t im. Bakan izahat verdiler . Hakikaten tabi
atın. ikt ihamı müşkül olan. büyük bir "felâketin 

zebunu, olarak, bir takım işçi evlerinde, temelle
rinin taş olmaması yüzünden, su içinde kalmak 
suret iyle yıkınt ı lar olduğunu yorduk. Bunun 
sebebini a radık . Arkadaşlar , Eskişehir ' in kıy
metli arkadaşlar ımdan, rica, ederim, şimdiye ka
dar hâlâ, şehrin, plânını, yapt ı rmamış lard ı r . Zey-
tinoğlu arkadaşını , yüksek mühendist ir ler , su 
işlerini yayet iyi bilirler, çok kıymetli vo değer
li bir arkadaşt ı r lar . Fakat şimdiye kadar mahallî 
belediye yapılması lâznııyelen işleri yapmadı
ğından bunlar vücut bul'nıuştur. 

BAŞKAN Kica ederim, Heyeti Ibnunıiye-
yi üzen deminki hâdisenin yeniden meydana 
yebııo'sine vesile vermeyin. 

H l liÜSİ OKA!, (Devamla) — Hayır efen
dim, ben felaketin sebeplerini arzediyorum. Şe-
ıh'ir plânının yapr lmamasından. San Suyun ya
tağı üzerindeki sahaya, hat boyuna bütün şi
mendifer işçilerinin ev yapmış olmasından ve 
bu defa bu evlerin sel al t ında katmasından bu 
felâket doğmuş bulunmakladı r . Demek İsledi
ğim şudur ki, Hükümete bu hususta yün ah yük
lerken mahallî idarenin de vazifesini yapmış ol
madığını unu tmamak icaheder. 

Domurtu, Veşildağlar vo bunların arasında 
Sari'su vo î \aryın var. Yatağı 44 sene evvel dol
muş. Sayın Bakanın *izah buyurduklar ı veçhile, 
oradan saniyede 150 met re kül) suyun hüeıı-
miyle nehrin eski yatağı taşmış, ancak Porsuk 'a 
akan bir kanal varmış, oraya yeçomenıiştir. Bi
naenaleyh Sansu yatağı üzerindeki taşkın şi
mendifer ve istasyon arasında olan vere bir 
kısım suyun akın etmesiyle felâket mey
dana yelmiştiv Bunda ne yi'bi bir tehli
ke olduğunu sorduk, bize söyledikleri şey 
sıulıır : Cîüıııütcüneli fabr ikas ı , Sarısu üzerin
de, Porsuk 'a iki noktadan akan yerdedir . Ora
da birçok fabrikalar arasında kâyir kısmın de-
linmeme'si yüzünden 15 bin metro mikâ'bı k a d a r 
su toplanmış.. Nitekim biz orada iken vali emir 
vererek deldlrmiş ve sular boralaraf edilmiştir. 
Hak at felâket şehir plânı olmadığı .için herke
sin o sahada ev, fatırika vo saire yapmasından 
ileri yetmiştir. Y'oksa Hükümetin alacağı ted'bir 
ı ıı ese 1 esi m evzu ıf batı is < 1 ey i 1 d i r. 

BAŞKAN -- İki dakikanız kaldı. 
İTİ HTSİ OKAli (Denizli) - Reis Bey, cok 

ihtar ediyorsunuz. Bendeniz orada yorduğumu 
süvlenıiyeoeksem, hakikat i ifade otm.iveooksom... 
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BALKAN — H a k m ı / İT) dak ikadı r , o da bit- i 

mek üzeredir . Rica ederim sözlerinizi telhis edi- ! 
HİZ. i 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaş lar , ! 
Başkan fazla hassastır. Yalnız şunu arzedeyiın < 
ki ; benim memleketim olan Denizli çevresinde ; 
her sene su taşkınlar ı olmakta ve her defasın- ! 
da ()() - 10ü ev ha rap olmaktadır . F a k a t hiçbir j 
zaman bu Hükümet in hatas ıdı r ve bütün para- : 
l a n oraya tahsis edin diye kimse bir şey söy- j 
İçmemiştir. Allaha şükre tmek lâzımdır ki, Eski- '• 
şehir Türk iye 'n in en baht iyar memleketidir . j 
Çünkü orada şimendifer merkezi, orada fahri- ; 
ka, orada baraj \'e birçok Devlet tesisi vardır , \ 
daima da kuru lmak üzeredir. Yalnız kendilerin- ; 
den rica ederim, Hükümetin bu yoldaki faaliye- \ 
tine yardım etsinler, burada polit ikayı mevzun- ' 
bahis etmiyelim. j 

HAKAN P O L A T K A N ( Eskişehir) —• Şenin 
t a vs i yen e i htiya eım ı z yo k. 

1950 O : 1 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Bu felâket

lere doğrudan doğruya içten iş t i rak ederek on
ların ya ra l a r ına merhem olmaya çalışalım, ge
lip de burada demagoji yapınıyalını. 

HASAN P O L A T K A N VB ÂBİDÎNPOTU-
OĞLU (Eskişehir) — Onu siz yaparsınız . Biz 
sizin gibi oraya gidip de propaganda yapma
dık. (Gürü l tü le r ) . 

BAŞKAN — Müsaade b u y u r u n ! Mesele bit
miştir. Gündeme devam ediyoruz. 

H. — Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun,, 
Manavçnt.t ilçesinin İlan Ovasının sulama işiyle 
Serik İlçesinin Çiftçi alanının sulama etüdü ve 
KaracıöVvn kurutulması için ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık re Tarım Hakanlıklarından söz
lü sorusu (6/469) 

B A Y I N D I R L I K B A K A N I Ş E V K E T ADA-
LAN (İzmir) — Arkadaşımızın bu sorusuna 
varın sabah cevap vereceğim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İ Ş L E R 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme (jcncl Müdürlüğü memur re hizmetlileri
nin ücretlerine dair olan 2847, il 173, 46,20 rr, 
5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
2847 sayılı Kanıma bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/7IH) 

B A Ş K A N --- Tasarının görüşülmeline de
vam ediyoruz. 

Senihi Yürüten , evvelce sizi burada görme
dim, her halde yeni geldiniz. Biraz intihar bu
yurunuz . 

S E N İ H İ Y Ü R Ü T E N ( is tanbul) - - Pekâlâ. 

ALÎ RIZA ARI (İs tanbul) ----- Sayın arka
daşlar, vaktimizin dar olduğunu müdrikiz. Yal
nız huzurunuza getirilen tasarı yulardan beri 
beklenen bir dâvanın neticesini vermekledir. B a 
itibarla teşekkürle sözüme başlamak isterim. 

Bu tasarı ile yıl lardan beri beklemen nelic-
elde, edileniiyeeektir. Yeni i asarı gerekçesinde 
görüldüğü üzere, vaktiyle bir derece, üstün maaş 
alan Devlet Demiryollarının memur ve müstah
demleri, ve işçileri. Devin Alem urları Bareminin 
tadilleri sırasında, onlardan daha az maaş ve üc
ret almak durumuna düştüler. 

Arkadaşlar, ben savın teşkilâttan sormak 

isterim, acaba bu kanunlar ın ıslâhı yapılırken, 
hangi memleketi esas aldılar? Ve yine sormak 
isterim; bu kanunda bâzı terfi I er yapılmıştır , 
takat bu yapılan terfilerde bunlarda, y ı l lardan 
beri Devlet Baremi ile idare edilen, Devlet Ba
remi ile yaşıyan memurlar derecesine yıkabildi
ler mi? Arkadaşlar , ulaştırma, işleri, bilhassa 
Devlet Demiryollarında çalışan memur lar ; ister 
aktif ister büroda olsunlar, diğer Devlet dairele
rinde çalışan memur, müstahdem ve işçilerden 
çok farklı ve ağır şar t lara tabidirler. Bunlar ın 
çalışma tarzları , çalışma müddetleri ve mesuli
yetleri, diğer Devlet memurlar ından çok farklı
dır. Uaal olan kısımlarda bu hususiyetler daha 
aşikârdır. 

Arkadaşlar, iktisadi teşekküllerde bir ka:anın 
başında ve kazanlarda çalışan bir ateşçi, bir tren 
mkomotii'inm üzerinde olarak çalışan ateşçiden ve 

makinist ten la gündelik almaktadır . 
•Kasını Gülek arkadaşımızın Bakanlığı sıra

sında Eskişehir 'de bir hafta kadar kaldım, va-
;-:;.ve1i tetkik ettim. Teferruatla vaktinizi israf 
etme!; istemem. Bu bir merhaledir, fakat tama
men tatmin edici değildir. Tasarının gelmiş ol
masından Hükümete, Bakanlık teşkilâtında ça
lışan arkadaşlara, komisyonda çalışan arkadaşla
ra teşekkür ederim. Yalnız bu merhaleyi, gele-
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eek arkadaşlaı- geçmiş senelerin ihmallerini, na
zarı dikkate alarak daha esaslı tetkik ve tadiller
le tamamlıyaeak ve tatbik edeceklerdir ümidin
deyim. Ulaştırma teşkilâtından, Devlet Demir
yollarından; ağır mesuliyetler, ağır şartlar altın
da çalışan memur, müstahdem ve hizmetlilerini 
daha mü re (Teli hale getirmelerini bekleriz. 

Benim ricalarım arasında diğer küçük bir 
mesele vardır. Tasanda Mitat Aydın arka-ıiaşı-
mızm bir teklifi vardır. .Raporunda tetkik etti
ğimiz zaman görürüz. İki numaralı cetvelin so
nunda 

BAŞKAN — .Maddeye taallûk eder, ımıdde-
de söyleyin. 

ALÎ RİZA AKI (İstanbul) — Orada (ün ar-
zederim. 

Yine burada Ulaştırmanın demiryollarına ait 
olan meseleleri geçmiş üç sene içinde ara sıra 
konuşuldukça düşünürüm. Yakup Kalgay arka
daşımızın bahsettikleri İşletme ve Zabıta nizam
namesi, hatırımda kaldığına güre, 75 senelik bir 
nizamnamedir. Tetkiklerim sırasında bundan şi 
kay et edem arkadaşlarımıza rasladım. Sayın Ba
kan da bundan evvelki bir konuşmada geleceği
ni vaadet m işlerdi. Ümit ederim ki, o da bir ta
vaftan yürüm ektedir. 

Maddeleri sırasında neticeye göre konulma
ğımı söyliyerek huzurunuzdan ay.'ilmak isterim. 

AHMET RLMZİ YÜREUİR (Seyhan) 
Muhterem arkadaşlar, memlekette hakikaten ıın,-
him bir rol oynıyan, ehemmiyetli vazifeler gö
ren ve miktarı aşağı yukarı 34 bine yaklaşan fe
dakâr insanların mehmaemken terfilerini sağli-
yacak olan bu kanun tasarısının getirilmesi haki
katen şayanı şükran bir hâdisedir. Bu husus',,! 
Çalıma Bakanlığını ve Hükümeti tebrik etımk 
isterim. 

Yalınız bu vesile ile bir, iki nokta üzerinde 
mâruzâtta bulunmak niyetindeyim. O da her za
man, en önemli vakitlerde vatani vazifesini ya
pan, fedakârlık gösteren Posta Telgraf ve Tele
fon Umum Müdürlüğü mensuplarının da bu ya
kın günlerde; bu nimete mazhar kılınması temen
nisidir. 

ikincisi; denizciler hakkındadır: Yabamı il
lerde ve kendi denizlerimizde Şanlı Bayrağımızı 
dalgalandırmak şerefini taşıyan kahraman de 
nizcilerimizi alâkalandıran Denizyolları Teşkilâ
tına da bu şekilde bir kanun tasarısının nasıp 

kılınmasını ve bu yolda çalışılmasını temenni 
edeceğim. Havayolları da bu durumdadır. Bun
lar için de Sayın Bakanın meşgul olmasını te
menni ediyorum ve bu kanunun da fedakâr, ça
lışkan umum müdürlük mensuplarına hayırlı oi-
masını diliyorum. 

BAŞKAN —- Kinin Sazak. 
UM İN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; 

inkılâpları yaptığımız vakit tam Avrupai bir dev
let olmak, şuurlu iş görmekte bize ilk emniyeti 
veren ve bu yola girdiğimizi gösteren demiryol-
larıdır. Hakikaten birçok işler arasında, banka
lar, demiryolları, şeker şirketi de bu meyanda 
bihakkın iftihar edeceğimiz müesseselerimizdir. 
Bugün burada çalışan insanlarımızı tatmin et
mek, kararını doyurmak muhakkak yerinde olur. 

Ben de Satirli Bakanımızı tebrik ederim. 
ULAŞTİRMA BAKANI KEMAL SATIR 

(Seyhan,) ----- Muhterem arkadaşlar; demiryolları
nı ızı büyük bir başarı ve feragatle işleten arka
daşlarımızın aylardanberi beklediği tasarı niha
yet huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu tasa
rının daha fikir halinde iken çalışılmasına ve bu 
günkü olgun hale gelmesine yardımı dokunan 
Bütçe Komisyonundaki' Demiryollarımızın Ra
portörü Sayın Sedat Dikmeme Ulaştırma Komis
yonuna, Bütçe Komisyonuna gösterdikleri yar
dımdan ve verimli çalışmalarından dolayı bütün 
Demiryolcu arkadaşlarım namına söze başlama
dan şükranlarımı arzederinı. 

Biz hazırladığımız bu Demiryolu Baremi ile 
de Demiryolunda çalışan bütün personelin büyük 
bir refaha kavuşacağını ve onların feragatli me
sailerini tanı ve kâmil olarak karşılıyacağmuzı 
iddia etmiyoruz. Bu, bir başlangıçtır, bir mer
haledir ve bunu takibeden senelerde daha olgun 
bışması daha verimli, ve bu personele daha faydalı 
olması için atılmış bir ilk adını olarak telâkki 
edilmelidir. Bizim bugün huzurunuza takdim et-
"I iğimiz tasariyle istihdaf ettiğimiz gaye, emsali 
personelin almakta olduğu meblâğ ve memleketin 
umumi geçim seviyesi nazarı dikkate alınarak 
bunun yanıbaşmda Demiryolunun 'bugünkü malî 
imkânlarını son haddine kadar kullanarak bu ta
sarının tahakkukuna çalışmak olmuştur. Bunun 
için huzurunuza geldik. 

Bu tasarıda mümkün olduğu kadar âdilâne 
brreket, bu tasarının karşılığı olan paranın müm
kün olduğu kadar âdilâne taksimini göz önüne 
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aklık ve bunu böyle getirdiğimize inanmış bulun
maktayız. 

Biz bu tasarıyı hazırlarken Devlet Demiryol
ları personelini üç sınıfa ayırarak mütalaa ettik. 

Bunlardan biri büro personelidir ki, büro
larda çalışan bu arkadaşlar. Devletin diğer dai
relerinde çalışan arkadaşları gibi mahdut ve mu
ayyen saat çalışan, mesuliyetleri de o nispette 
mahdut ve muayyen olan sınıftır. 

ikincisi aktif personel. Bunların çalışma sa
atleri' gayrimuayyen ve gayrimahdul, buna mu
kabil mesuliyetleri hudutsuz ve ağır, gördükleri 
hizmet de o nispette hakikaten feragat istiyen 
bir yerdir. 

Üçüncüsü, işçi zümresidir. Birçok depoları
mızda ve ;ı1elyelerimizde çalışan Demiryolu işçi 
sınıfıdır. Biz bu hazırladığımız tasarı ile bilhas
sa aktif personelin ve işçi sınıfının bugünkünden 
daha iyi bir duruma gelmesini sağlamayı gaye 
edindik ve bunu da kısmen tahakkuk ettirmiş 
bulunmaktayız. Bugün faal personelin bir kısım 
arkadaşları bir iki derece üste geçmiş bulun
makta, aynı zamanda daha fazla terfi imkân
larını da kendilerine sağlamış bulunmaktayız. 

•Söyle mutavassıt bir rakamla ifade etmek 
icabederse bugünkü faal serviste çalışan yol, 
cer ve istasyon mensubu arkadaşlarımız 20 - 40 
ve hattâ 60 lira arasında bugün almakta olduk
larına nazaran fazla bir para almış olacaklardır. 

Huzurunuzdaki kanunun malî portesi 
3 100 000 liradır. Bunun yanıbaşmda Hükümet 
olarak hazırladığımız ve bugünlerde Danıştaya 
sevkedeeeğimiz bir kısım daha vardır ki o da bu 
faal personellere kilometre tazminatı ve fazla 
mesai gibi ücretler karşılığıdır. Bunun malî 
portesi 3,5 milyon lira, yani 1950 senesinde Dev
let Demiryollarının faal personeli, işçilerin sağ-
lıyacağmız paranın yekûnu 6,5 milyon liradır. 
Devlet Demiryolları personeli, diğer dairelerde
ki emsaline nazaran daha avantajlı bir durumda 
olup, meskenleri bakımından, yakıt ve yiyecek
leri ve sıhhatleri bakımından ve Devletin diğer 
emsali müesseselerine nazaran daha geniş sıhhi 
yardım ve imkânları noktasından büyük bir 
avantaja maliktirler. Bunlarla beraber bugün 
malî imkânlarımızın son santimine kadar bun
lara sarf ettiğim iz meblâğı ekliyecek olursanız 
bunun pek küçümsenmiyecek bir rakam olduğu 
aşikârdır. Bu şu demektir değildir ki, bizim 
Devlet Demiryolları personelleri tatmin edilmiş-
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lerdir, bu feragatli, çalışkan memurlarımızın 
emeklerinin karşılığı tahakkuk etmiştir gibi bir 
söz söylemek istemiyorum. Bunların çalışma öl
çüleriyle bugünkü sağladığımız rakamları kar
şılamak doğru değildir, kadirşinaslık olamaz. 
Arkadaşlarımızdan bir kısmı Devlet Demiryol-
lariyle aynı meşakkati çeken Devlet Denizyolla
rı ve P. T. T. mensupları ve Havayolları men
suplarının aldıkları maaşları revizyona tâbi tut
mak imkânı hakkında ifadede bulundular. 

Bu, ifadeler, Bakanlık için hakikaten bir reh
ber olarak telâkki edilecektir. Önümüzdeki Mec
liste Ulaştırma Bakanlığı kimin tarafından tem
sil edilirse edilsin, bugünkü Meclisin temayülü
ne uyularak, hakikaten meşakkatle, feragatle 
çalışan ve Demiryolu dışında bulunan ulaştırma 
camiası mensuplarının bu kıymetleri de nazarı 
dikkate alınmalıdır, önümüzdeki Mecliste de bu 
göz önünde bulundurulacak ve bugünkü Mecli
sin temayülüne uyularak demiryolunda çalışan 
arkadaşlar gibi diğer ulaştırma camiasında da 
himaye görecekler ve onların da baremleri bu
günkünden daha iyi bir vaziyete ulaşmış ola
caktır. Bu barem, bilhassa işçilerimize büyük 
avantajlar sağhyacaktır. Bugün 225 lira alan bi
rinci sınıf bir ustamız, 245 küsur lira alacaktır. 
Bunun yanında kademe zammı olarak, vasati on 
senelik bir işçiyi" ele alırsanız, ayda 16 lira alır
ken bu tasarı kanun haline geldiği takdirde on 
senelik bir işçi 26 lira alacaktır. Normal ücre
tinden 20 lira fazla alacağı gibi, kademe zammı
nı da 10 lira fazla alacaktır ki 30 liralık bir yar
dıma mazhar olmuş olacaktır. Baremden her 
sınıf işçi istifade edecektir. Yalnız çırakları is
tisna etmiş bulunuyoruz. Çünkü bunlar 13 - 15 
yaşında çocuklar olup henüz öğrenme çağmda-
dırlar. Bunların bir taraftan öğrenmek suretiyle 
menfaatleri olduğu gibi, diğer taraftan çalışıp 
öğrenme sırasında bâzı işleri bozmak suretiyle 
de idareye zararları olmaktadır. 

Arkadaşlarım; bu dâva Ulaştırma ve diğer 
komisyonlarda büyük bir alâka görmüş ve içten 
gelen bir duyguyla çok şeylerin ilâvesi için gay
ret gösterilmiştir. Bu dâva burada o kadar çok 
konuşulmuş ve Yüksek Meclis sempati ve alâ
kalarını o kadar çok izhar etmiştirki, âdeta siz
lerin büyük isteklerinizin, imkânsızlıklar dola-
yısiyle - aleyhinde bulunmak gibi bir mevkie 
bizleri düşürmek istidadını göstermiştir. Bu dâ
va benim dâvam değildir, bu dâva sizlerin, Mil-
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letin ve Büyük Meclisin dâvası haline gelmiştir. 
Onun için bu dâvayı uzun, uzun müdafaa etme
yi lüzumsuz telâkki ediyorum. Sizin destekle
meniz ve sizin irşadınızla huzurunuza gelen 
bu dâvayı yine sizin himaye ve takdirinize bı
rakır, sözlerime son veririm. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yokutr. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ilk defa görüşülecek işler kısmı

nın 4 ncü maddesindeki (Devlet Demiryolları 
ve Limanlara İşletme Genel Müdürlüğü memur 
ve hizmetlilerin ücretlerine dair kanun) tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve rica ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Seyhan 

Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — İvediliği kabul edenler... Et
miyenler... İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan 2847, 3173, 4020 ve 5000 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 3173 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

a) Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü daimi memurlarının de
receleriyle aylıkları, bağlı (i) sayılı cetvelde 
ve bu derecelere tekabül eden görev adları da 
(İTİ) sayıi cetvelde; 

b) Daimî işçilerin dereceleri ve her dere
ceye ait aylık ücretleri bağlı (Tl) sayüı cet
velde ; 

Gösterilmiştir. 
İşçilerin ücretleri saat hesabiyle tahakkuk 

ettirilir. Beher saate düşen ücret aylığın 26 iş 
gününe tekabül eden 208 saate bölünmesi su- < 
retiyle hesap ve tesbit edilir. 

e) Bu kanunda değişiklik yapılmadıkça 
(111) sayılı cetvelde gösterilen unvan ve dere
celer değiştirilemez. 
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BAŞKAN --• Söz istiyen var mı? 
VEHBİ SARTDAL (Niğde) — 118 nci say

fadaki cetvelin 5 nci derecede kısmında 8 nci 
satırında «Şube müdürleri» kaydı «Daire şube 
müdürleri» olacaktır. 

HAŞKAN •-- Bu şekilde tashih ediyoruz. 
t/ÜTFİ GÖ.ll'UN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, Devlet Demiryolları memurları ve hiz
metlilerinin maaşları mevzuubahis olunca ben 
de birkaç söz söylemek isterim. Esasen dün ak
şam söz almıştım, lakat nasılsa bana söz veril
medi. 

BAŞKAN --- Zati filiniz yoktunuz. 
Maddelere geçilmesini reye koyarken de 

işaret buyurdunuz. 
BÛTFİ GÖLİBN (Devamla) — Muhterem. 

arkadaşlar, Devlet Demiryollarının her daire
siyle temas etmek, imkânını bulmuş ve bütün 
hatları gezmiş bir arkadaşınızım., Hattâ Erzu
rum - Kars dar hattını dahii bizzat gezdim 
\••;• gorilini. Bu \ainiz Devlet Demiryollarının 
ekspresiyle, yataklı vagonlariyle değil, genel 
müdürlükten izin almak suretiyle ınarşandiziyle 
dahi seyahat ettim. Bu dairede çalışan insan 
hırın heyeti umıımiyesini övmek için saatler lâ
zım. Fakat ben kendilerine mesailerindim dola 
yi teşekkür'ederek kısa keseceğim. 

Devlet Demiryolları Umum Müdkrlüğü yal
nız âmme hizmeti gören, ağır nakil işleri gören 
bir daire değil, aynı zamanda bir eğitim dâvası 
üzerinde çalışan bir dairedir. Memleketin yetiş
kin ve kabiliyetli çocuklarını fil ir, onları en yük
sek dereceye kadar çıkarır, iş adamı yapar. 
Bunların baremi mevzilubahs olurken, hiçbir 
zaman bunları mektep dereceleriyle değil, ora
da. iktisap ettikleri bilgilerle ölçülmeleri lâzım 
dır, bu işin de esaslı olarak ele alınmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN -—- liîıtfi bey, madde hakkında ko
nuşunuz. 

LÛTFÎ GÖREN (Devamla) — Ondan sonra 
t'a bu iılarenin bu maddede, yol, cer, hareket, 
Ticaret, maliye, Zatişleri daireleri ile hukuk 
müşavirliği daireleri başkan yardımcılarının 
heyeti umum iyesi 1 ncü dereceye çıkarılmış ol
duğu halde, sıhhat işleri yardımcısı f> nci de
recede bırakılmıştır. Ben, müsavat ve adalete 
uygun olur diye bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum (Doğru sesleri). 
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Bir de yine bu dairelerin baş müfettişleri 

5 nci derecede bir müdürlük olarak kabul edil
miş olduğu halde yalnız sağlık işleri dairesinin 
başmüfettişi hariç bırakılmıştır. Bunun da ni-
ğer dairelerde olduğu gibi olması hususunda bir 
takrir daha takdim ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT 

DİKMEN (izmir) — Efendim, sayın Lûtfi Gö
ren arkadaşımızın mevzuubalhs ettikleri Sağlık 
Dairesi Başkanlığı hakikaten beşinci derecede
dir. Ama ifade ettikleri gibi beşinci daire reis 
yardımcısı olanın bu vaziyetinden başka hukuk 
müşavirliği ve muhasebe de böyledir. Mevzuu-
bahs olan şey barem derecesi değil; kadro mese
lesidir. Eğer nazarı itibara alınacaksa muhase
benin ve hukuk müşavirliğinin de nazarı dikka
te alınması icabeder. Müsaade ederseniz bu bir 
kadro meselesidir, bir barem meselesi değildir. 

BAŞKAN — Lûtfi Gören'in önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Demiryolları memur ve hizmetlileri 

için hazırlanan barem cetvelinin sağlık dairesi 
kısmında başkan yardımcısının diğer yardımcılar 
gibi dördüncü ve aynı kısımdaki başmüfettişin 
diğer daire başmüfettişleri gibi servis müdürü 
unvanı ile beşinci dereceye çıkarılması madelete 
uygun olur. 

Kabulünü arz ve teklif ederim. 
Bolu Milletvekili 

Lûtfi Gören 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsünün noktai 
nazarını dinlediniz, önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Başka söz istiyen yoktur. Merbut olan 1 sa 
yılı cetvelde yapılan deminki tashih ile kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 2. — 3173 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Bu kanuna bağlı (III) sayılı cetveldeki 
görevlere ilk defa alınacakların, tahsillerine gö
re, girebilecekleri dereceler 3656 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesindeki esaslara göre tesbit 
olunur; 

b) 17, 16 ve 15 nci derecelere alınacaklar 
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için taJhsil kaydı aranmaz; 

c) (I) sayılı cetvelin 9 ve daha aşağı de
recesindeki görevlere alınacaklar, en az altı ay
lık staja tâbi tutulurlar. Stajda muvaffak olan
ların tescilleri yapılır; 

ç) Genel müdür, hukuk müşaviri, avukat
lar, tabipler, uzman tabipler ve eczacılar yukar
da yazılı kayıtlara tâbi tutulmamak ve mükte
sep hak teşkil etmemek şartiyle alınacakları 
derecelere, hizmetin muhtelif dereceleri varsa 
en aşağı derecesine tâyin edilebilirler. Bu gö
revlerde bulunanların muayyen terfi sürelerini 
doldurdukça aynı görevlerin üst derecelerine 
yükseltilmeleri de caizdir; 

d) Genel müdürlükçe tesbit edilecek esas
lara göre yapılacak imtihanda muvaffak olan 
işçiler, tahsil kaydı aranmaksızın ehliyetlerine 
göre (II) sayılı cetvelin 6 - 1 nci derecelerine 
tâyin edilebilecekleri gibi girdikleri derecelerin 
üstlerine de yine imtihanda muvaffak olmak 
şartiyle geçirilebilirler. 

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

MADDE 3. — 3178 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Terfi eden demiryol memurlarının yeni ay
lıkları aşağıdaki esaslara göre tesbit edilir : 

a) Müseccel hizmeti 10 seneyi geçmîyenle-
re terfi ettiği derecenin aylığı; 

b) İdarede müseccel olarak geçen hizmet
lerle maaşlı Devlet memurluklarında geçen hiz
metleri 10 seneyi aşanlara terfi ettikleri derece 
aylığı ile 10 seneden fazla olan her tam hizmet 
senesi için o dereceye ait kademe zammının top
lamı verilir. Yirmi yıldan fazla hizmet seneleri 
hesaba katılmaz; 

c) Yukarı dereceye terfi için en az üç se
ne bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet 
o derece aylığını fiilen almış ve üst dereceye 
terfie ehliyet kazanmış olmak şarttır. Şu kadar 
ki, kadroya göre aşağı derecede memuriyet ol
maması veya ehil memur bulunmaması sebeple
riyle alt derecedeki memurların iki üst derece
ye kadar tâyinleri yapılabilir. Bu suretle müd
detini doldurmadan yukarı dereceye terfi eden
ler eski ve sırasiyle aradaki derece aylıklarını 
birer terfi müddetince almadan geçtikleri dere
ce aylıklarını alamazlar. Sitajiyerlikte geçen 
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"hizmetler, memurun ilk girdiği derecedeki terfi 
müddetine katılır. 4020 sayılı Kanunun üçüncü 
'maddesinin (D) fıkrası hükmü mahfuzdur. 

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

MADDE 4. — 3847 sayılı Kanunun beşinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Daimî olarak Ankara'da bulunan demiryol 
memur ve işçilerine aylıklı Devlet memurları 
için kabul edilen esas ve nispetlere göre geçici 
tazminat verilir. 

1 - 5 nci derecelerdeki işçilerin geçici taz
minatı ayda on beş liradır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
'kabul edenler... Et'miyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — 2847 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir derecede iki sene kalan demiryol memur 
ve işçilerine aşağıdaki esaslara göre dereceleri 
hizasında gösterilen kademe zammı verilir : 

a) Sicili müsait olan ve bulunduğu derece
de iki seneyi dolduran her memur ve işçiye ter
fi edinceye kadar her iki senede bir kademe 
zamnu verilir. Kademe zammında sene küsura
tı hesaba katılmaz; 

b) Bu suretle verilecek kademe zamları 
Cumhuriyet Bayramını takip eden Kasım ayı
nın başından muteberdir; 

c) iki sene içinde altı aydan ziyade işten 
ayrılan memur ve işçilerin kademe zammı er
tesi seneye bırakılır. SıMıi mezuniyet halleri bu 
hükmün dışındadır; 

d) Kademe zamları cezai tedbir olarak te-
bir edilebilir veya verilmiyebilir. 

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

MADDE 6. — Demiryol memurluğuna geç
tikten sonra yabancı dil öğrenenler hakkında 
36Ö6 sayılı Kanunun beşinci maddesi hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. Yedin
ci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 7. — Demiryol memurlarından çe-
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şitli barem kanunlarına tâbi daire ve müessese
lerde aylıklı veya ücretli görevlere ve bu idare 
ve müesseselerden demiryol memurluğuna ge
çişte müktesep hak olarak alınan aylık tutarla
rı esastır. Tutarların uymaması halinde en yakı
nı nazara alınır. (Demiryollarından yapılacak 
nakillerde 11 nci derece aylığı olan 238 liranın 
karşılığı 225 lira sayılır.) 

17, 16 ve 15 nci derecelerde bulunan demir
yol memurlarından yukarda yazılı daire ve mü
esseselere geçecekler tafsillerine göre girebile
cekleri derec aylığı il alınırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kaimi edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul olundu. 

MADDE 8. — Demiryol işçilerinin (111) sa
yılı cetvele dâhil ve menşei işçilik olan görevler
den hangilerine tâyin edilebilecekleri, bağlı 
(IV) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

İşçiler, bu görevlere tahsil dereceleri esas 
ittihaz edilerek (II) sayılı cetvele dâhil hizmet
lerde geçen sürelerinin muayyen terfi sürelerine 
mahsubu suretiyle alabilecekleri ücretle tâyin 
olunurlar. Ancak bu ücretler, tâyinleri sırasında 
almakta oldukları ücret miktarına en yakın 
derece ücretini geçemez. 

Bu suretle tesbit edilen ücretler diğer görev
lere tâyinde müktesep hak sayılmaz. 

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

MADDE 9. — Demiryolu işçilerinden, yapı
lan imtihanda muvaffak oldukları halde mün
hal kadro bulunmaması sebebiyle üst dereceye 
geçeniiyenlere bulundukları derecede üç sene 
geçirmiş olmaları şartiyle geçebilecekleri derece 
aylığı ile bulundukları derece aylığı arasındaki 
farkın yarısı tazminat olarak verilir. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Demir
yolu işçileriyle yapmakta olduğumuz temaslarda 
İra arkadaşların en çok şikâyetçi oldukları nok
talardan birisi de, üç sene terfi müddetlerini 
doldurduklar] ve imtihanda da muvaffak olduk
ları halde kadro bulunamaması yüzünden ken
dilerine bir zam yapılamamakta, üst dereceye 
geçirilememekte olmasıdır. 

Şimdi bu yeni kanunda bu cihet, üst derece 
ile bulundukları derece arasındaki farkın yarısı 
verilir şeklinde 9 ncu madde ile düzenlenmiş 

1 bulunmaktadır. Halbuki 4620 sayılı Kanunun 
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(F) fıkrası memurlara böyle bir vaziyette, yani j 

.kadro bulunmaması takdirinde üst dereceyi ver
mektedir. 

İşçileri memurların faydalandığı bu hak
tan mahrum bırakmak için, Devlet Demiryol
ları işçilerine bu derece farkının tamamını ver
memek için bir sebep yoktur. îşin buna muvazi 
olarak kanuni terfi müddetini doldurmak ve 
imtihanda da muvaffak olmak şartiyle ,iki de
rece arasındaki iYrkm yansı değil, tamamı ve
rilir şeklinde düzeltilmelini rica ederim. Bu de
ğişikliğin yapılması iç>n bir de önerge takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? . 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT 

DİKMEN (İzmir) — Efendim sayın Hasan Po-
latkan arkadaşımızın bahsettikleri 4620 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin «F» fıkrasıdır. Bu 
hükme göre Devlet memurları bir derecede üç 
seneyi doldurup kadro bulunmadığı takdirde bir 
üst derece maaş alırlar. Hattâ ilâveten ikinci 
üst derece maaşıda verilebilir. Devlet Demir
yolları memurlarının ki de ayni şekildedir. 

İşçiler ayrı bir bareme tâbidir. Aralarında
ki fark nedir dediler. Büyük fark vardır, hiz
met müddeti bakımından. Bir işçi Devlet Demir
yolları kadrosuna girerken imtihana tâbi tutu
lur ve imtihanda muvaffakiyet derecesine göre 
müddeti hizmeti aranmaksızın bir dereceye tâ
yin edilir. Ama bu birinci derece olabilir, beşin
ci derecede olabilir. Birinci dereceden beşinci 
dereceye geçmesi için müddet beklemesine lü
zumu yoktur. Bulunduğu dereceden bir üst de
receye terf etmek için de hiçbir müddeti bek
lemeye lüzum yoktur. Bir imtihan daha verir, 
hattâ intisabından iki ay sonra bir üst dereceye 
geçer. Bu, ikisini mukayese ederken, bilhassa 
hizmet müddeti bakımından üzerinde durulacak 
bir mevzudur. O şimdiye kadar Devlet demiryol
ları işçileri bulundukları derecede muvaffak ol
salar da, kadro bulunmaması yüzünden, kendi
lerine bir üst maaş verilemiyordu. Bu madde ile 
sağlanan şey, üst, derece ile bulunduğu derece 
arasındaki farkın yarısını tazminat olarak al
masıdır. Binaenaleyh 4620 ile mukayesesine im
kân yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle 9 ncu maddenin son } 
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satırındaki «yarısı» tâbirinin kaldırılarak iki 
derece arasındaki farkın tazminat olarak ve
rilmesi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Hasan Polatkan 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. A)-
mıyanlar.. önerge dikkate alınmadı. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) —Bu maddeye 
ait bir sual sormak istiyorum: 

Bir işçi veya usta geliyor, şimdi sözcü arka
daşımın buyurdukları gibi, imtihan veriyor, bi
rinci derece ile ikinci derece arasındaki farkın nıs
fını almak hakkını kazanıyor. Fakat üç ay son
ra ikinci bir imtihana tâbi olduğu zaman mutlaka 
bu imtihanı idare kabul etmek zorunda mıdır? 

İkincisi, bu ikinci vereceği üç ay sonraki 
imtihanla tekrar bir kademe kazanırsa onun 
da nısfını alacak mıdır? 

Üçüncüsü, acaba memurla bunları müsavi 
kılmak için imtihan fasılasın tesbit etmek sure
tiyle arkadaşımızın önergesine esas olan nokta, 
yi halletmek... mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Hallolundu o. 
ALİ RIZA ARI (Devamla) — Halledildi baş

ka. Başka bir suretle hallolunamaz mı? 
BÜTÇE K. ADINA SEDAT DlKMEN (İz

mir) — İmtihan için müddet yoktur. Talip ol
duğu zaman imtihana tâbi tutulur. İmtihan 
verse de kazanmış olsa da ancak bir üst derece
nin nısfını tazminat olarak alır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? 
Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 

edildi. 

MADDE 10. — İdarenin hukuk müşaviri ve 
kadroya dâhil avukatları 2 . II . 1929 tarihli ve 
1389 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

MADDE 11. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü memurlarına 
ve işçilerine ehliyet ve gayret derecelerine ve 
tesbit edilecek diğer essalara göre ikramiye ve-
verilir. 

İkramiyeler aylık ücretin yarısından aşa
ğı olamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yaktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu, 
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MADDE 12. — Genel Müdürlük, her hangi 

bir memur ve işçiyi yapılması idareye ait bir iş 
için boş görev bulunup bulunmamasiyle kayıtlı 
olmaksızın tayinlerindeki usule göre kadrosiyle 
dilediği yerde çalıştırılabilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla derece
leri değişmeksizin ücretleri yükselmiş olan me
murlar, halen almakta oldukları ücretleri bir 
yükselme süresi aldıktan sonra derecelerinin ye
ni tutarlarını alabilirler. Bunların 5000 sayılı 
kanundan önce 451 ve sözü geçen kanundan son
ra 676 lira ücrette geçen müddetleri halen al
dıkları ücretteki terfi müddetlerine eklenir. 

Bunlardan halen 3 ncü derece ücreti olan 
676 lirayı alanlara bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren derecelerinin yeni ücreti 751 
lira verilir ve 676 lira ücrette geçen müddetleri 
751 liradaki terfi müddetlerine katılır. 

Bu hüküm 4620 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin (F) fıkrasının 3 ncü bendi gereğince veri
len tazminata da şâmildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunla derece
leri yükseltilmiş bulunan memurlar, eski dere
celerinde terfi sürelerini doldurmuş bulunuyor
larsa bir üst derece ücretlerini alabilirler. Bun
lardan görevlerinin eski derecelerinde terfi sü
resini doldurmamış olanlara bu süreyi tamam
layıncaya kadar eski derece ücretiyle bir üst 
derece ücreti arasındaki fark tazminat olaraiv 
verilir. 

Bunlardan evvelce 3 ncü derecede bulunmuş 
olanların 5000 sayılı Kanundan önce 451 ve sö
zü geçen kanundan sonra 676 lira ücrette geçen 
müddetleri bu kanunla tesbit edilen yeni derece 
ücretlerindeki terfi müddetlerine eklenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 6/1 ve 6/II derece ücretlerini 
müktesep hak olarak almakta bulunanlar kaldı
rılan 6/1 derece ücreti olan 496 lira ile 6 ncı 
dereceye girerler. Bunlardan halen 6/1 dere
cede bulunanların bu derecede geçen müddetleri 
terfi sürelerine eklenir. 6/II derecedekilerin 

.1960 O : 1 
terfi müddetleri 6 ncı dereceye girdikleri tarih
ten başlar. 

FAİK YILMAZI PEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, 3 ncü muvakkat maddede bir derece
deki memurların bir taraftan terfileri yapılır
ken, diğer taraftan bunların ayni maddenin son 
fıkrası ile terfileri durduruluyor. 

Ceçici üçüncü madde şudur : (Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte 6/1 ve 6/II derece üc
retlerini müktesep olarak almakta bulunanlar, 
kaldırılan 6/1 derece ücreti olan 496 lira ile 6 
ncı dereceve girerler...) Bu derecede esas İtibari '• ° ' 
riyle iki derece vardır. 6/1, 6/II dir. Bu dere
celerden yeni ihdas edilen 6 ncı dereceye geçecek
lerin müktesep haklarını tanıyor. Fakat bundan 
sonra olan kısımda (Halen 6/1 de bulunanların 
bu derecedeki geçen müddetleri terfi sürelerine 
eklenir) deniyor. Bu da güzel, fakat 6/II dere
cedeki terfi müddetleri altıncı dereceye girdik
leri tarihten başlıyor. Burada 6/II derecelilerin 
müktesep hakları fireniendiriliyor. Bunlara halen 
6/1 den sonra 6/11 denilirse bendeniz tatmin edil
miş olurum ve mâruzâtım yerine gelmiş olur. Bu 
hususta bir takrir veriyorum, müktesep hakları ta 
nıyan Yüksek Meclisin kabul etmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE Ko. ADINA SEDAT DİKMEN 

(İzmir) — Efendim, halen mer'i olan Devlet 
Demiryolları Bareminde 6/1 ve 6/II diye iki 
derece vardır. Yeni tasarıda ihdas edilen dere
ce altıdır. Bu suretle 6/1 ve 6/II kaldırılmıştır. 
Şimdi, 6/1 deki memur, 6/1 de 3 sene bekliyor, 
6/II de de 3 sene bekliyor, ondan sonra 5 nci 
dereceye geçiyor. Arkadaşımızın teklifi veçhile 
6/1 ve 6/II yi 5 nci dereceye çıkaracak olursak 
6/II deki memurlar bugün 6/1 de bulunan ar
kadaşlarla beraber terfi etmiş olacaklardır ve 3 
senelik kıdem ve hizmetleri de bu şekilde kıy
metten düşecektir. Onun için müsaade ederse
niz muadeleti temin etmek için 6/1 ve 6/.II ayrı 
ayrı mütalâa edilerek 6/1 ve 6/II de muayyen 
müddelteri doldurduktan sonradır ki, memur 
beşinci dereceye geçmelidir. Komisyonun mü
talâası budur. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, 6/1 ve 6/II dereceler tevhit edilerek 
(6 derece olarak) bir derece haline getiriliyor. 
Bunların 6/1 de geçen müddetleri müktesep 
hak olarak kabul edildiği gibi 6/II de geçen 
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müddet de müktesep hak olarak kabul ediliyor. I 
Bendeniz Sayın Sözcünün şimdiki mütalâasını 
kabili tatbik görmüyorum. Çünkü kabul buyur
duğunuz geçici 1 ve 2 nci madde maruzatımda 
haklı olduğuma en büyük delildir. 

Arzedeyim efendim: Geçici birinci maddede, 
bir zat bir derecede 451 lira aylık alıyor, aynı 
derecede çalışan zat ikinci defa terfi ettiriliyor, 
676 lira alıyor. Aynı derecede çalışan aynı zat 3 
ncü defa terfi ettiriliyor ve 751 lira alıyor. Şimdi 
bu zat aynı derecede çalışırken, 451 - 676 lira 
olarak aldığı aylıklarda geçirdiği zamanları ter
fi maksadiyle 751 de geçirmiş gibi kabul ve bu 
zamanı şu suretle 751 için de sayıyoruz. Geçici 
birinci madde ile bunu böyle kabul ettik. Bunla
rın 5000 sayılı kanundan evvel 451 lira aylık 
alırken ve 676 lira aylık alırken geçirdiği müd
detler 751 lira aylığı aldığı zaman da bu müd
detlere ekleniyor da, 6/1 ve 6/11 de geçen, müd
detler niçin 6 ya eklnemesin? Ya o da eklenmez 
veya bunda da aynı şey kabul edilir. 

Bunlardan 676 lira ücret alanlar var. (Bun
lardan halen üçüncü derece ücret olan 676 lirayı 
alanlara bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren derecelerinin yeni ücreti 751 lira veri
lir. 451 ve 676 lira ücrette geçen müddetleri 751 
liradaki terfi müddetlerine katılır). Bunu kabul 
buyurdunuz. Sonra dahası var: (Bu hüküm 
4620 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin F fık
rasının üçüncü bendi mucibince tazminata şâ
mildir). Bunu da kabulden sonra bu vatandaş
ların 6/II de geçirdiği müddetleri, bu hakları 
niçin geçici 1 nci maddedekilere verildiği gibi 
6/II lere de verilmesin? 

Keza geçici ikinci maddede kabul buyurdu
nuz, orada ( . . . Bunlardan evvelce üçüncü de
recede bulunmuş olanların 5000 sayılı Kanun
dan önce 451 ve sözü geçen kanunlardan sonra 
676 lira ücretle geçen müddetleri bu kanun
la tesbit edilen yeni derece ücretlerindeki müd
detlerine eklenir deniyor. 

Binanaleyh, yeni bir tesis değildir. Kabul 
buyurduğunuz muvakkat birinci ve ikinci mad
dede gösterilen bir zatm birinci ve ikinci dere
cede geçirdiği müddetler aynı sınıftaki aynı za
tın üçüncü dereceye yani üst kademeye nasıl ge-
çiriliyorsaı bunun da 6/II nin de bu suretle 6 ya 
geçirilmesini rica ederim. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. 
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ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATIR 

(Seyhan) — Efendim; bugün mer'i olan Devlet 
Demiryolları baremi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ve 7, 8 
diye devam eder. Yani 6 nci derece ikiye bölün
müştür; 6/1, 6/II olmuştur. 6/II de üç senesini 
dolduran bir memur şimdiye kadar yüksek 
tahsilli ise 6/1 e geçer, iki senede orada kalırdı. 
Bu tasarı, yüksek tahsil gören Devlet D. yolları 
memurlarını da üç senede terfi esasına istinat 
ettirildiği için, 6/1 de ve 6/II de mutlaka iki 
veya üç seneyi doldurduktan sonra üst kademe-
yo terfii hedef tutmuştur. Şimdi arkadaşım üst 
derecede bulunan birtakım memurların kıdem
lerinin nazarı itibara alındığı ve fakat ikide bu
lunanların kıdemlerinin nazarı itibara alınmadı
ğını ifade buyurdular. Halbuki üst derecede bu
lunan arkadaşlar esasen 6/II de iki veya üç se
neyi ve yine 6/II de iki veya üç seneyi fiilen 
doldurduktan sonradır ki üçüncü kademeye 
geçmişlerdir. Bu itibarla bunda bir mahzur ve 
adaletsizlik mevzuubahis değildir. Bugün üst 
derecede bulunanlar, yani bu derecenin üstünde 
maaş almakta bulunan arkadaşlar mutlaka bu 
6/1 ve 6/II de muayyen müddetlerini doldur
muşlardır. Biz bu 6/1 ve 6/II yi tevhit ederek 
bunu 6 nci derece olarak tesbit ettik. Bunun 
karşılığını da 475 lira olarak Devlet bareminde-
ki dereceye göre ayarladık, ve bugün 6/1 de 
ve 6/II de bulunanların heyeti umumiyesi tev
hit edilmiştir. Yalnız bu devreye maksur olmak 
üzere 6/1 ve 6/II deki arkadaşlar için 496 lira 
esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Mağdur va
ziyette oldukları ifade edilen 6/I.I derecedekile-
rin durumu şu; farzediniz ki 6/11 derecede bir 
memur bir seneden beri çalışmaktadır, ve 6/II 
nin karşılığı olan 459 lirayı almaktadır. Buna 
mukabil bir memurumuz da 6/II derecede terfi 
müddetini doldurduktan sonra 6/1 e geçmiştir 
ve orada da bir sene çalışmıştır, orada 496 lira 
almaktadır, yani aralarında bir kıdem farkı 
vardır. 

Şimdi biz bu kanunla şu esası kabul ediyoruz, 
diyoruz ki ; altıncı dereceyi 475 lira yaptık, bu 
gün fiilen bu arkadaşlar 459 lira almaktadırlar, 
Terfi ettikleri takdirde 499 lira alacaklardır. 
Mağdur olmasınlar, 475 yerine terfi ettikleri za
man 496 lira alsınlar dedik. 496 lira aldıkları 
andan itibaren kıdemleri başlıyacaktır. 6/II de 
bir sene çalışanın daha iki sene beklemesi lâ
zımdır ki 496 lirayı alabilsin. 
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Halbuki bir senelik memurumuzu bu tasarı

yı kabul ettiğimiz andan itibaren 496 lira olacak 
ve 496 lirayı aldığı andan itibaren altıncı dere
cede kıdemi başlamış olacaktır. Yani-mağduri
yeti mevzııubahis değildir. Hiçbir zaman Ada
let tam ve yerindedir, kâmil olarak tatbik edi
lecektir. Bunu bozduğumuz takdirde 6/11 ve 
6/1 derecelerde muayyen müddetlerde bulunup 
da üst derecede bulunanların kıdem dereceleri 
nazar litibara alınacaktır.. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle geçi

ci 3 ncü maddenin (Bunlardan halen 6/1) den 
sonra (ve 6/11) kelimelerinin ilâvesini ve mad
denin son cümlesi olan (6/11 derecedekilerin ter
fi müddetleri 6 ncı dereceye girdikleri tarihten 
başlar) cümlesinin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bursa Milletvekili 
F . Yılmazipek 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Önerge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunla derecele
ri indirilmiş olanların müktesep hak olarak al
dıkları derece ücretleriyle 4620 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince al
makta bulundukları ücretlerinin ödenmesine 
devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunla unvan, 
sınıf ve dereceleri değiştirilenlerin girecekleri 
memuriyet derece ve unvanları ilişik (V) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu maddenin tatbiki dolayısiyle intibakta 
dereceleri indirilmiş olanlara geçici dördüncü 
madde mucibince müktesep ücretlerinin öden
mesine devam olunur. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 1 Ocak 1950 tarihin
de idarede memur bulunan yüksek okul mezun
larının kanunun neşri tarihinde müktesep hak 
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olarak almakta oldukları ücret derecesindeki 
terfi süreleri iki senedir. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 7. — 4620 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi şümulüne giren hizmetlilere ait 
ilişik (VI) sayılı kadro cetveli Devlet Demiryol
ları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 
1950 yılı Bütçesine bağlı (E) cetveline eklen
miştir. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün dai
mî memur ve işçilerine ait ilişik (VII) sayılı 
kadro cetveli, bu İdarenin 1950 yılı Bütçesine 
bağlı (C) cetveli yerine konulmuştur. 

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

GUÇÎCÎ MADDE 9. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin 120 nci (yol, yapı ve tesislerinin yenilenme
si) bölümünün birinci (Üst yapının yenilenmesi) 
maddesinden (2 400 000) ve ikinci (Yol tesisleri
nin yenilenmesi) maddesinden (700 000) lira 
indirilerek aynı bütçede (Barem Kanununun 
uygulama giderleri) adiyle yeniden açılacak 
119 A bölümüne olağanüstü ödenek kaydolunur. 

Bu bölümdeki ödenekten Maliye Bakanının 
ımıvai'fakatiyle bütçenin ilgili tertiplerine veya 
yeniden açılacak tertiplere aktarma yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — 17 . V I I . 1944 tarihli ve 4620 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasiyle 
aynı kanunun 4 ncü ve 5000 sayılı Kanunun 2 
nci ve 3 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Bu kanun 31 Mart 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. -— İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'• 
in, Çine İlçesinin Ab ak Köyünde 13 vatandaşa 
yapılan işkence hakkında İçtüzüğün 177 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması yapılma
sına dair önergesi (4/211) 

BAŞKAN •— Demin tehir ettiğimiz önergeyi 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Vatandaşlarımızın vicdan hüriyetiııe ve eşit 

muamele görmek haklarına karşı idari makamlar 
tarafından yapılmış olan tecavüz karşısında Sa
yın İçişleri Bakanı tarafından verilmiş olan iza
hat inandırıcı ve tatmin edici mahiyette olmadı 
ğmdan içtüzüğümüzün 177 nei maddesi gereğin
ce bir Soruşturma 'Komisyonu -kurulmasını ve bu 
suretle hakikatin aydınlanmasına imkân verilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

Buyurun İçişleri Bakanı.... 
İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞÎRGÎL 

(Zonguldak) — Efendim, geçenlerde Büyük 
Meclise vakayı tafsilâtiyle arzettim. Arkadaşı
nım istediği parlâmanter anketin hangi konuya 
taallûk ettiğini anlamıyorum. Benim anladığıma 
göre teklifin mânası şudur: Adalete ve mahke
meye inan manialı ve Meclis mahkeme yerine ka
im olarak soruşturma yapmalıdır, buyuruyorlar. 

Mahkemeye ve hâkime inanmamak suretiyle 
bir soruşturma yapmaya zannediyorum ki, Yük
sek Meclis muvafakat buyurmazlar. Geçen cel
sede de arzettim. Bu teklif şeklen de demokratik 
kaideye uymaz. 

Adaletin elinde olan bir iş hakkında soruş
turma talep olunamaz. Mahkemeye intikal etmiş 
olan bir konuda soruşturmayı Yüksek Meclis ka
bul buyurmaz. 

BAŞKAN — Senihi Yürüten, 

SENİHJ YÜRÜTEN' (İstanbul) — Sayın. 
İçişleri. Bakanı üstadımın derslerine teşekkür 
ederim. Şöyle olur, böyle olur, Anayasada var
dır, yoktur diye dersler verdiler. Çok teşekkür 
ederim. 

Aydın îli, Çine İlçesi Karpuzlu Bucağı Mü
dürü Selim Sever ve jandarma gediklisi Meh-
med'in kasten yangın iddiasını tahkik vesilesil-
le vatandaşlara yaptıkları zulüm ve işkenceyi 
yerinde tahkik neticesi vardığım kanaati ge
çen oturumda Yüksek Meclise arzetmiş ve bir 
önerge ile de Meclis tahkikatı açılmasını rica 
etmiştim. 

Ben bu hâdiseyi diğerleri gibi daima afakî 
şekilde beyan ve mütalâa eden matbuat sütun
larından okuyup vaka mahalline gittim. Hiçbir 
kimse ve teşekkül tarafından Aydın'a davet 
edilmiş değilim. Bütün yurttaşların vekili olarak 
Anayasalım bahşettiği salâhiyete dayanıp içim 
sızlıyarak gittim. Bu kürsüden muhalif muva
fık bütün gezetecilere teşekkür ederim. Yoksa 
ben de birşey duymıyacak idim. 

Bu sakaf altında Millet kürsüsünde, ara
nızda yaşayan, aynı seviyede, aynı derecede, 
aynı haklara sahip olan bir arkadaşınız konu
şuyor. Türk köylüsü memleketin efendisidir! 
Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir! Şüphe
siz aynı kanaat sizde de vardır. Fakat onlar 
dövülüyor, sövülüyor. Onlara işkence yapılı
yor. İdare cihazı kendi kabahatini örtbas edi
yor. 

Sayın içişleri Bakanı yeminli bir milletve
kilidir. Hiçbir zaman yalan söylemez. Böyle 
birşey de hatırımdan geçmez. Mesul olacak me
murunun raporunu ve sözünü Meclise naklet-
miştir. Ben ise tahkikatı bizzat yerinde yap
tım. Ben de aynı yemini eden bir milletvekili
yim. Benim mazbatamı alkışlarla kabul ettiniz. 
Geldik gidiyoruz, birbirimize inanalım. Bu işde 
Meclis tahkikatı açılıncıya kadar, neticeye va
rı lıııcıya kadar aksini iddia etmiyelim. Onun 
için önergemi kaimi ediniz. Bu benim son ri-
camdır, muhalif bir milletvekilinin son ricası-
dır. Yalvarırım, yalvarırım.. Yalvarırım. 

İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞÎRGİL 
(Zonguldak) — Senihi Yürüten arkadaşıma, 
mahalline gidip tahkikat yaptığı için çok te
şekkür ederim. Hattâ orada 7 - 8 saat kaldım 
dediler, ona da fevkalâde müteşekkirim. Yal
nız lütfedip evleri kundaklanan vatandaşlara, 
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sizin eviniz niçin kundaklandı diye sorsalardı 
daha çok müteşekkir olacaktım, itiraf edeyim 
ki evi yanan bu zavallıları görmemelerinin se
bebini anlıyamadım. Bu mağdurların böyle te
selliden mahrum kalmalarının sebebi acaba 
Halk Partili olmaları mıdır? 

Şimdi arkadaşım bir söz söylediler, ki, ben 
kendilerinden bunu hiç beklemezdim. Kendi 
memurlarını gizlemek ve tahkik ettirmemek 
istiyorlar, dediler. Benim memurum bir kere 
gerek jandarması olsun, gerek nahiye müdürü 
olsun savcının, yani adaletin elindedir. 

Ben neyi tahkik edeceğim? Hangi konuyu 
parlamenter anket konusu yapacaklar'? Mahke
meye intikal etmiş olan meselenin nesini Yük
sek Meclis tahkik edecektir? Bir türlü anlıya-
mıyorum. Ben tahkik edilecek bir mesele gör
müyorum. Hâkim, adliye, konuya el koymuştur. 
îş hâkimin ve savcının elindedir. Yalnız Senihi 
Yürüten arkadaşıma geçende de söyledim, va
tandaş karşısında âdil olmalıdır, zannederim ki 
kendleri de haberdardırlar. Tetkikte bir taraflı 
hareketleri yüzünden halkın kendileri hakkın
da neler dediklerinden elbette haberdardırlar. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın İç
işleri Bakanı, neyin tahkikma gideceksiniz bu
yurdular. Efendim, bunun evveliyatı var. Ben 
yine Yüksek Meclise jandarma meselesi diye şi
şi vatandaşın altına sokmak işini bir hâdise ola
rak buraya getirmiştim. O zaman, şimdi pek iyi 
hatırlamıyorum, demişlerdi k i : Adlî tahkikatın 
neticesine kadar susalım. Sustuk işte. Ama ne 
oldu? Şu bizim Memurin Muhakematı Kanunu 
yok mu, işte o kanun ahkâmına göre kayma
kamların idaresinde toplanılıyor o jandarma 
hakkında ademimesuliyet kararı veriliyor. Git
ti bizim müdafaamız. Adalet cihazından şüphe
siz ki eminiz, ama adalet cihazına gitmeden ev
vel ademimesuliyet kararı veriliyor. Sayın İç
işleri Bakanı buyuruyorlar k i : Adalete intikal 
etmiş bir mesele hakkında ben ne yapabili
rim1? Efendim, idari teşkilât ne demektir? İdari 
teşkilât emniyet demektir; Bunun bir hüvesi 
var. Polis ve jandarmadan şikâyet ediyoruz. 
Dün de arzettim bu Karpuzlu denilen yere çay
lardan cip arabalariyle geçtik, dağlık, taşlık, 
zeytinlik bir yer. Orada jandarma ordu demek
tir, Mareşal gibi gezer. Bunun emrinin dışına 
çıkmak kimin haddine. Dağları ben yarattım gi-
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bi dolaşır. İşte biz bu jandarmadan, bu polisten 
şikâyet ediyoruz. Köylü ilçeye kaçmış, köye git
mekten korkuyor. Çünkü jandarma orada onu 
ejderha gibi bekliyor. 

BAŞKAN — Senihi Yürüten, hakaret edi
yorsunuz ; sözlerinizi tashih ediniz. 

SENİTTİ YÜRÜTEN (Devamla) — Efendim 
tashih ediyorum, bütün jandarma ve polis kuv
vetlerini bundan tenzih ederim, ben oradakiler
den behsediyorum. Bunlar orada ejderha, eşkı
ya gibi duruyorlar, Adliye tahkikatını yapacak 
diyorlar. İyi ya efendim, bu tahkikatı yapmak 
için bu fezlekeyi kim tanzim edecek, kim imza 
edecek? Oradaki jandarma ve nahiye müdürü 
değil mi? Tahkikatın salim yapılması için jan
darmanın ve nahiye müdürünün işten el çekti
rilmesi lâzımdır. İçişleri Bakanlığı bunu yap
mamıştır. Bu sebeple Meclis tahkikatı açılması 
lâzımdır. Bu hususta yine yalvarırım, yalvarı
rım.. 

BAŞKAN — Bugün muhakemeten suçu ta
ayyün etmemiş ve üzerinde Devlet üniformasını 
taşıyan bir jandarmaya «haydut» tâbirini kul
lanmanız doğru mudur? Bu sö?Âı geri alınız! 

SENİTTİ YÜRÜTEN (Devamla) — Hangi sö
zü? Bunu geri alamam, çünki elimde delillerim 
var ve ispat edecek vaziyetteyim. 

BAŞKAN —• Henüz mahkûm olmamış, vazi
fe görmekte olan jandarma için, bu sözü nasıl 
kullanırsınız? Elinizde bir misaliniz var mı? 

SENİTTİ YÜRÜTEN (Devamla) — Misali 
şu ki, İstanbul'da Hacı Osman Bayır 'mda elin
de Devletin silâhını kullanarak suç işlemiş ve 
bu yüzden mahkûm olmuş olan jandarmalar 
vardır. 
BAŞKAN —• Mahkûm olmuş olanları bırakınız, 

fakat henüz hali muhakemede ve suçu sabit ol
mamış olanları beraet edenleri.. 

SENİTTİ YÜRÜTEN (Devamla) — Onları 
tenzih ederim ve onların ellerini yüzlerini öpe
rim. Fakat bunları yapanlar da üniformalı hay
dutlardır. 

BAŞKAN —• Onların ünüformaları çıkmış
tır. 

SENİTTİ YÜRÜTEN (Devamla) — Sayın 
Başkanım bunlar üniformaları üzerlerinde 
iken bu suçları yapmışlardır. (Gürültüler) 

Elveda artık. Son sözlerimi söylüyorum: 
Bunlar üniformalı haydutlardır. Bu Meclis bi-
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taraf olarak bunlar hakkında kararım verecek
tir. 

BAŞKAN — liıı suçlan işliycnlerin üniFor
maları alınmıştır. Sözlerini/ mahkûm olanlar 
hakkındadır. 

İÇİŞLERİ HAKANI' HM İN KRİŞİROİL 
(Zonguldak) —- Türkiye'de 40 bin jandarma 
vardır. Bu 40 bin jandarmanın içinde suç işli
ydiler bulunabilir ve onlar derhal adalete tes
lim olunur. Adalet de onlar hakkında lâzımge-
len takibatı yapar. Fakat arkadaşlar, jandar
madan. bahsederken asla kutsi ve fedakâr bir 
zümreden bahstettiğhnizi unutmamalıyız. Bu
rada. toplanmamız, köylünün saadeti yerlerinde 
rahat oturması, bizim konuşmamız zabit a me
murlarının t'edakârane hizmeti sayesinde ol
maktadır. Böyle feragatle çalışan meslek erba
in hakkında laf söylerken çok dikkatli olma
mız lâzımdır. 

SENİ İli YÜRÜTÜN (İstanbul) — Böyle bir 
şey söylemedim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ BM İN ERİŞİ LMİL 
(Devamla) —- Maatteessüf: bu memlekette zabı
tanın, bizim hayatımızı koruyan, gece gündüz 
dağda taşta, en büyük feragatle çalışan bu de
ğerli arkadaşların bu dğerli vatandaşların ve bu 
değerli memurlarımızın haklarındaki ifademiz; 
ancak minnet ve şükranımızı söylemek için ol
malıdır. Bu mesleke intisap edenler içinde her 
meslekte olduğu kadar suç işleyenler olabilir. 
Adalet cihazı onları mahkemeye sevkeder. Onun 
için arkadaşlar jandarmamızı söylenen sözler
den tenzih ederim. Bu meslekte ve bütün zabıta 
meslekinde çalışan arkadaşlarımı takdis ederim. 
(Brav<» sesleri) Bu türlü sözlerle memleketi 
anarşiye götürmiyelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, jandarma ve zabı
ta sınıfı üzerinde bir süitefehhüme mahal kalma
mak üzere arzedeyim : Yüksek Meclisin. Sayın 
Bakanın jandarma ve zabıta sınıfı hakkında 
gösterdiği büyük itimat ve muhabbete iştirak 
ettiği kanaatindeyim. Bunu Yüksek Meclisin 
takdirine arzediyorum: (Soldan sürekli alkış
lar) Bu alkışlar, jandarma ve zabıta sınfların
da şeref il e ifa ettikleri vazifeleri karşılığı olarak 
izhar edilen geniş güven ve sevginin bir ifa
desidir. 

SENÎHI YÜRÜTEN (İstanbul) — Alkışta 
ihsan vardır. 
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BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum: 

(İstanbul Milletvekili Senini Yürüten'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul .edenler... Etmi-
yeuler... Kabul edilmemiştir. 

Devlet Demiryolları tasarsına oy vermiyen 
\a r mı efendim':... Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

2. — Çiftçiyi Tojırakhmdrma hakkındaki 
1753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti-
rilmsine v bu kamuım bâzı hükümler eklenme
sine dair Ketnun tasarısı ile Trabzon Milletvekilli 
Mustetfa Kesit Tarakeioğlu'nun, yayla ve mera
ların köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması 
re ya kamulaştırılmaları hakkında Kanun teki fi 
re Tarım, İrişleri Komisyonları raporları ile Ma
liye Komisyonu mütalâası re Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/315, 2/tf2) [1 | 

BAŞKAN —• İkinci görüşülnK\sidir. 

Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 7453 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bâzı maddeler ve geçici 

maddeler eklenmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 475!? sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 1, 2, 6, 7, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 33, 34, 38, 39, 45, 
47,51,53,ve 56 neı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Bu kanunun güttüğü başlıca 
maksatlar şunlardır: 

a) Arazisi olmıyan veya ye t m iyen. çiftçi
lerle bu kanun gereğince topraklandırılmaları 
kabul edilenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini 
sağlıyacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek 
ölçüde araziye sahip kılmak; 

b) Kendilerine arazi verilenlerle yeter ara
zisi bulunu]) istihsal vasıtaları eksik olan çift
çilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma 
ve çevirme sermayesi, canlı ve cansız demirbaş 
vermek ; 

c) Yurt topraklarının sürekli olarak işle
mesini sağlamak; 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

[1] Birinci görüşülmesi 62, 63, 64, 65, 66 ve 
67 nci Birleşim lulaneıklarındadır. 
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kabul edenler 
tir. 

Etnıiyenler ... Kaimi edilin iş-

Madde 2. — Arazide ekini, dikini, bakını ve 
yetiştirme yolları ile nebat, hayvan veya hay
van mahsulleri istihsalinde bulunmaya veya bu 
mahsullerin yetiştiricileri tarafından işlenip 
değerlendirilmesine çiftçilik ve bu işleri devamlı 
olarak yapanlara çiftçi denir. 

Bu kanuna göre tarım işçisinden maksat : 
Kendisinin veya ailesinden hiç arazisi olmayı]) 
da enaz üç yıldan beri muayyen bir bölgede yer
leşmiş ve bir ücret veya devşirilecek semere ve
ya hasılatın bir hissesi mukabilinde devamlı ola
rak bedenen çalışanlardır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etnıiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Arazi mülkleri yüz ölçüsü bakı
mından küçük, orta ve büyük arazi olmak üze
re üç. boya ayrılır. 

Küçük arazi, 500 dönüme kadar olan arazi
dir. 

Orta arazi 501 dönümden 500 dönüme kadar 
olan arazidir. 

Büyük aray.i, 5 000 dönümü geçen, arazidir. 
Arazinin boylara ayrılışında nerede olursa 

olsun, bir kişiye ait bütün arazinin tutarı hesap
lanır. 

Müşterek arazi mülkiyetinde her kişiye ait 
hisse ayrı ayrı hesap edilir. 

İştirak halinde tasarruf edilen arazi 11 nci 
maddede yazılı ilânın yapılmasından itibaren 
bir aylık süre içinde hisseliler tarafından müş
terek mülkiyete çevrilmemişse, yalnız o arazi 
üzerindeki iştirak halindeki mülkiyet kendiliğin
den kalkar ve bulunacak hisse miktarları
na göre müşterek mülkiyet teessüs eder. ilgili
lerin bu suretle bulunacak hisse miktarları hak
kında 25 nci ve 26 ncı maddelere göre itiraz 
hakları mahfuzdur. 

Bu suretle müşterek mülkiyete inkilâp eden 
gayrimenkuller için bildirişe göre tapu kayıtları 
düzeltilir. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etnıiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu kanımda arazi işletilmesin
den, maksat, türlü kültür arazisinin boş bırakıl

mayın tabiî ve mahallî, şartlara göıi-e ekim, di
kim, bakım, yetiştirme yolları ile nebat, hayvan 
veya mahsulleri istihsali suretiyle değerlendi
rilmesidir. 

Dinlendirme, nadas, askerlik ve belgelendi
rilmiş uzun hastalık gibi makbul bir özür olmak
sızın üst üste üç yıl birinci fıkra hükmüne göre 
değerlendirilmiyen arazi işlenmiyor sayılıyor. 

Arazinin işlenip işlenmediğini Tarım Ba
kanlığı belli eder. Bu karara karşı arazi sahibi
nin Bakanlığa itiraz ve idari kaza mercilerine 
dâva hakkı mahfuzdur. 

BAKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir'. 

Madde 11. — Bu kanunun 16 ncı maddesi 
uyarınca kamulaştırma ve dağıtma işlerine baş
lanacak bölgelerde bu işlerin yapılacağı yer bel
li edilmek suretiyle bu iş o yerin bağlı olduğu 
il gazetesi ve mahallindeki diğer münasip ve 
mûtat vasıtalarla ilân olunur. Yerlerinde bu ilâ
nın yapılmış olduğu Resmî Gazetede bir defa ve 
ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan birer 
gazetede yayınlanır. Bu gazetelerde yapılacak 
ilân Resmî Gazete ile yapılacak ilândan sonra
ya bırakılmaz. 

Resmî Gazete ile yayınlama tarihinden baş-
lıyarak üç ay içinde özel idareler, belediyeler, 
her çeşit vakıflar, köyler ve hakiki yüz ölçüsü 
2 000 dönümden fazla araziye sahip bulunan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri tasar
ruf larmdaki her parça araziden sınırları belli 
olmıyanlarm köşelerini o yerde tedariki müm
kün vasıtalardan faydalanmak suretiyle belirt
mek ve araziye ve üzerindeki yapı ve tesislere 
ait beyan kâğıtlarını doldurup tasarruf belge
leri veya muhtar I arca onanmış suretleri ile bir
likte Tarım Bakanlığınca yetkilendirilecek yer
lere vermekle ödevlidirler. 

Müşterek veya iştirak halinde tasarruf edi
len arazide bu ödevi her hisse sahibi yapar. 
Hisse sahiplerinden orada bulunmıyanlarla kü
çüklere ve kısıtlılara ait arazinin belli edilmesi 
ve beyan kâğıtlarının verilmesi işi ile temsilcile
ri ödevlidirler. 

Tasarruf belgeleri olnnyanlar tasarrufları
nın dayandığı sebepleri beyan kâğıtlarına ya
zarlar. 

Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar 
gösterilmekle beraber, arazînin gerçek yüz ölçü-
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sil buna uymuyorsa bilinen miktar; bilinmiyor
sa gerdeğe en yakın tahmin olunan miktar yazı
lır. 

Beyan, kâğıtlarının kendilerince bilinebilen 
gerçeğe uygunluğu muhtarlar tarafından ona
nır. 

Bölge dışında oturan arazi sahipleri beyan 
kâğıtları ile eklerini oturdukları yerin en bü
yük mülkiye üstüne verirler. Mülkiye üstleri 
verildiği tarihi belli ederek bunları vakit geçir
meksizin kanunun uygulanmasına başlanmış 
olan yerdeki yetkili .yere verilmek üzere o ilin 
valisine gönderirler. 

BAKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde ]'•). — Beyan kâğıtlarının gerçeğe 
uygunluğunu yetkili yerler tasarruf belge ve 
dayanakları üzerinde, yerinde incelerler. Böy
lece özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edi
lerek Devlete ait olanların bu belirtilişe göre 
tapuca tescili yapılır. 25 nci ve 26 ncı madde
lerin hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Arazisi olmıyan veya yetmiyen 
çiftçilere ve bu kanun gereğince topraklandı-
rılmaları kabul edilenlere dağıtılmak üzere aşa
ğıda yazılı arazi, üzerinde zirai işlelme ile ilgili 

. yapı ve tesisleri ile birlikte, Tarım Bakanlığın
ca kamul aştırıl ir: 

a) Mülhak ve mazbut vâkıfların tüzel kişi
likleri namına Vakıflar Genel Müdürlüğü veya 
mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte bu
lunan bütün vakıf arazinin tamamı; 

b) özel idare ve belediyelere ait olup da 
kamu hizmetlerinde kullanılmıyan arazi; 

e) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişile
rine ait araziden beş bin dönümü geçen parça
ları; 

(Zirai Devlet kuruluşları ve müesseseleri 
arazisinin beşbin dönümden yukarı kısmı is
lenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı ne 
bu hükmün dışında bırakılabilir.) 

d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra işlenmiyen arazi. 

Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesisle"-
den kahve, han, dükkân, değirmen ve fabrika 
gibi zirai işletme ile ilgili olmıyanlar; bağ v-
bahçeler, zeytinlik ve palamutluklarla okalün-

tüs ve kavaklık gibi ağaçlıklar kamulaştırma 
dışında bırakılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanunun kamulaştırma hü
kümlerinin uygulanacağı ve dağıtımın yapıla
cağı bölgeler Tarım Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile. belli edilir. 
Her ilce bir bölge sayılır. İler bölgede yapıla
cak ilândan sonra o bölgede hemen kamulaştır
ma ve dağıtma işine başlanabilir, ({'erekli ah
valde veya özel durumda bulunan iller bir böl
ge sayılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunun uygulandığı böl
gelerde dağıtma işlerine sekizinci madde gere
ğince Devlete ait arazi ile 14 neti madde esas
larına göre kamulastırılacak araziden başlanu\ 
Bu arazinin 3Î) ncu madde uyrınca ihtiyaca kâfi 
gelmiyeceği anlaşıldığı takdirde gerçek kişiler'c 
özel hukuk tüzel kişilerine ait orta arazinin ka
mulaştırılmasına gidilir. 

Sahibi tarafından işletilmiyen orta arazinin 
2 000 dönümden fazlası kamulaştırılabilir. Bu 
suretle kamulaştırma dışında kalan araziyi mal 
sahibi istediği şekilde işletebilir. 

Mahallî imkân ve şartlara göre gerekli tesis 
ve donatımı olduğu halde sahibi tarafından işle
tilen orta arazi kamulaştırılamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır okunacaktır. 

Y üksek Başka n 1 ığa 
16 ncı maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif eylerim ; 
«442 sayılı Köy Kanununun 87 nci madde

sinde bahsi geçen şahıslarla Cemiyet ve şirketle
rin köylerdeki arazileri ikinci ve üçüncü fıkra
ların hükmü dışındadır. Bu arazinin tamamı 

kamulaştırılabilir.-» 
EdirııeMilletvekili 
M. N. Gündüzalp 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor efendim! 
TARIM BAKANİ CAV il) ORA E (Seyhan) 

—. Muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de mutabıktır. De

ğiştirgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Htıniyenler... Değiştirge kabul edilmiştir. 
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Bu suretle maddenin sonuna bu i'ıkrajım ay

nen ilâvesiyle maddeyi kaimi edenler... l^tm iye ti
ler... Madde kabul edilmişi ir. 

Madde 18. - Kanunlaştırı lacak 'büyük ve or
ta arazide kamulaştırma dışında kalacak parçaları 
arazi shibi. dilediği gibi seçer. 

BAŞKAN — Değişi irge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Bdmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 20. ----- Tarım Bakanlığınca kamulaşt ı-
rılmasına kara r verilen arazi ve üzerindeki yapı 
ve tesislerin sınırlarını , genişliğini. ve nitelikleri
ni ve değerlerini gösteren kroki ve tu tanaklar 
kanı ulaştırma ka ra rma bağlı olarak o ilin valisi
ne gönderilir. Kararın bir sureti sicile şerli ve
rilmek üzere tapu idaresine tebliğ olunur. 

Kamulaştırma kararının bir örneği, kamulaş
tırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde malıallî gazetelerle ve herkesin 
kolaylıkla »•örebileceği yerlere asılmak voliyle ya
yınlanır ve ilgililerin beyannamelerindeki adres
lerine bildirilir. İlânın yapıldığı, tutanak kâğıdı 
ile belirtilir. Bu ilân, adresi belli olmıyan veya 
beyannamesinde yazılı adreslerde bulunmayan 
ilgililere tebliğ yerine geçer. Arazi sahibine duyu
rulacak kamulaşt ırma kararma 25 nci maddede
ki müddeti içinde itiraz edildiği takdirde altı ay 
zarfında kamulaştırma kararı kaldırılmadıkça bu 
yerler üzerinde temliki tasarrufta bulunulamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Ktnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Kamulaştır ı lmalarda, 1044 
Bütçe yılı Arazi Verdisine matrah olan kıyme
tin dört katı kamulaşt ı rma karşılığıdır. 

1944 Bütçe yılı başında kesinleşmiş değeri 
bulıınmıyan arazide bu değer Verici Usulü Kanu
nu gereğince yetkili komisyonlar taraf ından İr i
li edilir. Ancak bu değer, çevrelerindeki en ya
lcın benzeri arazinin lî)44 Bütçe yılı Vergisi;,e 
matrah olan değerlerden fazla, olamaz. Bu yok! ' 
bulunan değer kesinleştikten sonra, dört katı ka
mulaşt ı rma karşılığı olur. Bu fıkra gereğince te ;-
bit olunacak değere Vergi Usulü Kanunu hü
kümlerine göre itiraz edilebilir. 

.Hazinece taksitle satılmış olupta kamulaştır
ma tarihinde taksit bedelleri tamamen ödennu'mi;* 
olan arazinin, ihale tar ihinden kamulaştırma ta
rihine kadar gecen her yıl için ihale bedelinden 
'/< 5 tenzil edildikten sonra kalan miktar vergi 

kıymetinden fazla olduğu takdirde kamulaştır
ma bedeli olarak kabul edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Ktmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 21, 22 ve 23 ncü maddelerde 
yazılı işlemlerle Ödevli bütün daireler en geç on 
beş »'ün içinde ka ra r vermek zorundadır lar . Bu 
süre içinde özürsüz olarak Ödevini yapmıyan Ko
misyonların başkan ve üyeleri hakkında kanun 

.gereğince kovuşturma yapılır . Ödevli komisyon
lar çalışma halinde değillerse yetkili makamlar 
tarafından hemen toplantıya çağrılarak ödevleri 
ya pt irilir. 

B A Ş K A N - - Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Ktmiyeiıler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Kamulaşt ı rma yapılan yerlerde 
arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı müdalıil 
sıfatı ile katılabilir. Tarım Bakanlığının bu dâ
valarda taraf lara bağlı olmaksızın delil gösterme
ye, isteklerde bulunmaya ve kanun yollarına bas 
vurmaya, hakkı vardır. 

Tamamı kamulaştırılmaya!) müşterek arazide 
kamulaştırma hisse esası üzerine yapılır. Tarım 
Bakanlığı şıtyuıın izalesi için mahkemeye müra
caat eder. 

B A Ş K A N -•- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Btmiyrnler, . Kabul edilmiştir. 

Madde .'{o. —'Kamulaş t ı rma işlerinin başladığı 
bölgelerde kamulaştırılacak arazinin belirtilmesi 
ve ilgililere bildirilmesi işi 11 nci maddede yazı
lı ilân tar ihinden itibaren beş yıl içinde tamam
lanarak ilân olunur. Bu ilândan sonra o bölgede 
bu suretle belirtilmiş bulunan arazinin dışında 
yeniden kamulaştırma yapılamaz, Sonraki edin
melerle! arazinin 14 ncü ve Ki nci maddelerde ya
zılı kamulaşt ırma hadlerine dâhil olması veya 
arazinin işlenmemesi halleri bu hükmün dışında
dır. 

BAŞKAN Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Ktmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 34. —- Bu kanun hükümlerine »öre 
dağıtılacak arazi aile reisine verilir. Arazi veril
mesinde aşağıdaki sıra gözetilir. : 

a) Kendisinin veya. ailesinin hiç. arazisi ol
mayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kiracı
lık yaptılar; , 

b) Kendisinin veya ailesinin arazisi yetjııi-
veıı çiftçiler; 
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e) Tanın ve Veteriner Fakülteleri ile okul- , 

l a n veya, Tarım Bakanlığınca tanınmış tarım 
kurslarını bitirenlerden ara/isi olmıyanlar veya i 
yet m i yen lor; : 

d) Tarım işçiliği ile geçinenler: j 
o) Aile. dışında kalmayı torpili eden l'ürular: j 
i') (löçebelcr ve göçmenler ve göçürülenbv- j 

ilen çiftçi olanlar; '' 
g) f>9 ucu madde hükmüne göre miras ortak

lığından ayrılanlar. 
Bu kanuna «'öre aile; kan , koca ve birlikle 

oturan i 'ürulardır. Kesit olan fürular kendi arzu
lar ı ile aile dışında kalabilirler. 

•Bu madde şümulüne «'iren kimselerden ba
ğımsız bir işletme kuracak durumda bulunanlara 
aile sahibi olmasalar <. ahi arazi verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneler.. Ktmiyenler.. Kabul edi 'm'nlir. 

Madde :J8. — Araz . istiyenler : 
a.) Kimliklerini vı medeni durumların!-. 
b) Arazileri olup olmadığını, \arsa çeşitle

rini ve gerçek yüz ölçiderini: 
c) Arazi üzerindeki yapı ve lesislerle tam. . 

alet ve vasıtalarını; 
d) Arazi istedikleri yeri . 
( iösteren o yerin ih t iyar kurulundan onan

mış bir beyan kâğıdını T a n ı n Bakanl ığınca yet
kilendirecek, yerlere verirler. 

Lüzum »•örülen yerlerde iht iyar kuru lu önün
de toprak komisyonu memurlar ınca düzenlene
cek bir t u t a n a k ile de yuka r ık i 'bilgiler ve istek 
tes'bit edilebilir. 

BAŞKAN — Değişt irge yoktur . Maddeyi 
kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ->'9. — Hiç arazisi olmıyanlara, bölge
lere ve tarım çeşitlerine göre bir çiftçi ailesinin 
geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetlerinin 
değerlendiri lmesine yetecek genişlik, kuvvet ve 
çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi içinde 
arazi verilir . 

Toprağı yetmiyenlerin arazileri y u k a r d a k i 
fıkra hükümler i dairesinde yeter miktara çıka
rılır. 

Yerilecek arazinin imkân nispetinde bir yer
de ve toplu olması gözetilir. 

Toplu bir şekilde bağ ve bahçe yapılmasında 
fayda görülen yerlerde hiç arazisi olnııyanlar-
la, arazisi yetmiyenlere ve arazisi yeter derece
de olanlara kendi ihtiyacını karş ı lamak ve en [ 

çok üç dönümü geçmemek üzere Hazine toprak
lar ından ayrıca bağ ve bahçe yeri verilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur . Maddeyi 
kabul edenler... Etnıiyenler.. . Ka!bul edilmiştir. 

Madde 4o. — Kamulaş t ı rma 'bedellerinden 
• \ 000 lirası ile 100 liraya kada r kesri nakden 
ve ar tanı tahville kamulaş t ı rmanın yapıldığı 
tar ihi tak ip eden malî yılın ilk üç ayı içinde 
ödenir. 

Tahvil lerin kamulaş t ı rma ta r ih inden ınütaa-
kıp malî yıl başına kaçlar geçecek müddete ait 
faizi de nakden ödenecek mik t a r a ilâve edilir. 

Bu tahviller, i t ibarî kıymetler i üzerinden ve 
faiz, vâde, amort isman ve sair şa r t l a r bakımın
dan son çıkarılmış bulunan Hazine tahvil leriy
le eşit olarak ihraç edilir ve ihraç edildikleri 
malî yıl başından i t ibaren faize tâbi tu tu lur . 

Yıllık amort isman taksi t ler ini , faizleri ve di
ğer giderleri karşı l ıyacak ödenek her yıl Dev
let Borçlan Bütçesinde ayrı bir bölüme konur . 

i ler ter t ipte tahvil lerin ihraç giderleri Dev
let Borçlan Bütçesinde açılacak ayrı bir bölü
me ödenek kaydedi lerek harcanır . 

Maliye Bakanlığı her te r t ip te yapı lacak ih
raç masrafı için 50 000 liraya k a d a r geçici har
camaya i/ inlidir. 

29 ucu madde hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur . Maddeyi 
kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Arazi verileceklere kuracakla
rı işletme, yapı ve tesislerini meydana get irmek, 
bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık işle
tilmesini sağlamak üzere Türk iye Cumhur iye t i 
Ziraat Bankasında kuru lacak özel bir fondan 
kredi açılır. 

Kuruluş ve onarma kredisi yirmi beş ve yıl
lık işletme kredisi üç yıla kada r vadeli olabilir. 

Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktar
larına ve c/r 5 i geçmemek üzere faizlerine il
gili esaslar Maliye, Tanın ve Ticaret Bakanl ık
larınca birlikte belirtilir . 

Türkyie- Cumhuriyet i Ziraat Bankas ındak i 
özel fon için. her yıl bütçesine konacak mik ta r 
1 Iüküıııetçe belirt i l ir . 

BAŞKAN" — Değiştirge yoktur . Maddeyi 
kabul edenler... Etnıiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Madde ö l . — Bu kanun ile Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına verilen işler, bankanın 
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asli görevlerinden olup banka bu işlerin yürü
tülmesi için kuruluşuna, zaruri gördüğü servis 
ve kadroları Tarım ve Maliye Bakanlıklarının 
muvafakatiyle ekliyebilir. Ek kuruluş giderleri 
özel fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık 
ayrı hesap tutarak bilanço tanzim eder. 

Özel fonun bilançosu zarar gösteren yıllar
da bu zarar, ertesi yıl Devletçe bütçeye kona
cak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5:5. —- Bu kanun hükümlerine göre 
verilen gayrnmenkuller 42 nci ve 46 ncı madde
ler gereğince borçlandırılacak miktar ile 47 n-
ci maddeye göre Ziraat Bankasında kurulacak 
özel fondan verilecek kredinin ulaşabileceği 
miktarın tamamı için borçlandırma senedinde 
yazılı şartlar dairesinde Ziraat Bankasına ipo
tek edilmek suretiyle arazi verilen adına tapu
ya bağlanır. 

Tescili yapılan gayrimenkullcrin tahliyeleri, 
hükme hacet kalmaksızın o bölgenin en büyük 
mülkiye âmiri taraf nidan icra dairesinden iste
nil'. İcra dairesi gayrimenkulde bulunanlara bir 
tahliye eniri tebliği sureti ile 15 gün içinde tah
liye ve teslim etmelctrini bildirir. Bu müddet 
bitince gayrimenkul usulü dairesinde tahliye 
ve arazi verilene teslimedilir. Bu yerler başka
sına kiraya verilmişse, tahliye olunması sebe
biyle kiracı kiralayandan tazminat istiyemez. 

İcra dairelerinin yapacakları bu muamele
ler harç ve resme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Bu kanunla verilen arazi or
takçılıkla işletilemez ve kiraya vevrilemez. As
kerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi mâ
kul sebepler varsa dilediği şekilde işletilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

İKİNCİ MADDE — 475:] sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa aaşğıdaki maddeler ek
lenmiştir: 

EK MADDE 1. — Tarım Bakanlığı gerekli gör-
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düğü yerlerde bu kanunun sekizhınci maddesi
nin (a) ve (b) bentlerinde yazılı arazide yeter 
derecedeki miktarı üzerinde kuruluş ve onar
ma kredisi karşılığında yapı ve tesislerini vü
cuda getirmek ve* çevresinde örnek teşkil etmek 
üzere köyler kurabilir. 

Topraksız veya az topraklı çiftçilerle Tarım 
ve Veteriner Fakülte ve okulları meuznların-
dan istekli olanlar bu köylere yerleştirilerek 
topraklandırılırlar. Verilecek yapı ve tesisler 
arazi verilenlere açılacak kuruluş ve onarma 
kredisi şartlarına göre temlik olunur. Bu su
retle verilecek arazi, yapı ve tesisler de yedin
ci bölümdeki takyitlere tâbi tutulur. * 

(ferekli bulunduğu hallerde ^1 "16 sayılı Or
man Kanununun 15 nci maddesince yapılacak 
nakillerde bu madde hükmünden faydalanır
lar. 

Yukarki fıkralar gereğince yaniden kurula
cak köylerde veya mevcut köylere yapılacak 
eklemlerde Tarım Bakanlığı 3116 sayılı Orman 
Kanununun 17 nci ve 19 ucu maddelerindeki 
imkânlardan faydalanır. 

Bu madde gereğince kurulan köylere veya 
mevcut köylere eklenen, evlere yerleştirilen 
aileler 2510 sayılı Kanunun, 3683 sayılı Kanu
nun ikinci ve 5098 sayılı Kanunun sekizinci 
maddesi ile değiştirilen otuz yedinci maddesi 
ile otuz sekizinci maddenin (g) fıkrasındaki 
111uaf'iyetten fayda 1 a n ı rlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — 475:J sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi gereğince Tarım Bakanlığı emrini1 

geçmiş ve geçecek olan arazi hiçbir sebep ve 
suretle satılamaz. Şu kadar ki, dağıtılmasında 
fayda olmadığı Tarım Bakanlığınca belirtilip 
Maliye Bakanlığına bildirilen arazi Hazinece 
satılabilir. 

Hazinece özel kanunları hükümlerine göre 
miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis 
edilen, paralı veya parasız dağıtılan arazide 
ölçü neticesinde çıkan fazlalık bitişiğinde baş
kaca Devlet arazisi yoksa ve başılbaşma dağı-
tılamıyacak bir şekildi1 on dönüme kadar küçük 
parçalardan ibaret ise tapu sahiplerine veya 
mirasçılarına evvelki satış veya. borçlandırma, 
parasız verilmişse dağıtım tarihindeki emsaline 
nazaran bulunacak bedelleri üzerinden temlik 

712 — 



B : 70 22 . 3 .195Ö O : 1 
edilebilir. Eğer fazlalık ilk iskânlarında mevcut 
aile nüfusu adedine göre iskân haddinden nok
san verilmiş göçmen ve emsaline ait topraklar
da çıkarsa, iskân haddi içinde bulunan miktarı 
parasız olarak hak sahiplerine temlik edilir. 

Hakiki veya hükmi bir şahsın tapulu arazi
si içinde olup da geçit yeri olmıyan veya geçidi 
dar veya ihtilaflı olan ve bu sebeple bu kanun 
gereğince dağıtılmasına imkân görüleni iyen Dev
let toprakları içinde bulunduğu arazinin dağıtı
ma elverişli ayni kıymet ve vasıftaki parçaları 
ile mübadele edilebilir. 

Devletin tapulu arazisi ile çevrili bulunan 
ve ayni durumda olan hakiki ve hükmi şahıslara 
ail topraklar hakkında da ayni muamele yapılır. 

Mübadele muamelesi, toprak dağıtım komis
yonlarının faaliyette bulunduğu bölgelerde bu 
komisyonlarca ve komisyon bulunmıyan yerler
de Maliyece aşağıda yazılı şekilde ifa olunur: 

a) Kıymet ve vasıfta fark bulunmadığı tak
dirde müsavi miktarda arazi değiştirilir. 

b) Kıymet ve vasıfta fark bulunursa, bu 
fark mübadele edilen arazinin miktarlarında de
ğişiklik yapılmak suretiyle kapatılır. 

c) Kıymetlerin muadeleti mübadelenin ya
pıldığı yılın Arazi Vergisine matrah olan değer
ler karşılaştırılmak suretiyle temin edilir. 

d) Vergi kıymeti bulunmıyan araziye bu 
kanunda yazılı esaslar dairesinde vergi kıymeti 
takdir edilir; 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Bu kanunun uygulandı
ğı bölgelerde köy, kasaba, ve şehirlerin zirai 
ve ekonomik şartları ile hayvan varlıkları ve bu 
yönden gelecekteki gelişmeleri göz önünde tu
tularak tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazisi ay
rıldıktan sonra mera ve yaylak ihtiyaçları Ta
rım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen normlara göre hesaplanır. 
Belirtilen ihtiyaçlara göre kroki ve haritaları 
tanzim edilmek suretiyle bu yerler sınırlandırı
lır ve tutanakla tevsik edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul, edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun ek 3 neü 
maddesi gereğince yapılan tesbit ve tahdit ne
ticesinde ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan mera 

ve yaylakların ziraate elverişli parçaları 475:5 
sayılı Kanunun dördüncü bölümüne göre dağı
tılabilir. 

Kabul edilen normlarına göre yapılan hesap-
lama sonunda, mera ve yaylak ihtiyacı içinde, 
bulunduğu anlaşılan köy, kasaba, ve şehirler 
halkının müşterek istifadesine, bu kanun gere
ğince Tarım Bakanlığı emrine geçen veya kamu
laştırılan topraklardan lüzumu kadarı mera 
veya yaylak olarak tahsis olunabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. —• Köy, kasaba veya şehir 
halkı tarafından teamül gereğince müştereken 
istifade edilen mera ve yaylaklarda: 

a) İstifade edenler mera veya yaylak'm 
çevresinde bulunuyorlarsa her birinin ihtiyaçla
rı göz önünde bulundurularak bu kanunun ek 
3 neü ve 4 neü maddeleri hükümleri uygulanır. 

b) İstifade edenler mera veya yaylağın 
çevresinde olmayıp ayrı yerlerde bulunuyorlar
sa bu gibi mera ve yaylaklar dağıtım dışı bıra
kılır ve bunlardan' teamül gereğince eskisi gibi 
istifade ederler. Köy, kasaba veya şehir sınırla
rında yapılan veya yapılacak değişikliklerin te
amüle dayanan müşterek istifadeye tesiri ol
maz ve bu sebeple istifade ücret veya karşılığı 
istenemez. 

Ancak, bu kanunun ek 3 neü maddesi gere
ğince yapılacak incelemeler sonunda, müştere
ken istifade hususunda katî bir zaruret görül
mezse bu gibi mera ve yaylaklarda yukarda ki 
ek 3 neü ve 4 neü maddeler hükümleri uygula
nabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Köy, kasaba veya şehirler 
halkının münferiden veya müştereken faydalan
malarına terk olunan mera ve yaylaklar özel 
mülkiyet konusu olamazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi, ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Oyların sonucunu arzediyorum : 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

(lenel. Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
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kanun tasarısı, için ('242) oy verilmiştir, ret ve | Saat 15 !e toplanı lmak üzere Birleşime son 
çekin ser yoktur , nisap vardı r , t asar ın ın kanun- veriyorum. 
luğu (242) oyla. kabul olunmuu.ştıır. K a p a n m a saat i : 13 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saat i : 15,05 

BAŞKAN — Başkanveki l i Fe r idun F ik r i Düşün&sl 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mard in ) , Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

K E M A L Z E Y T İ N O f i l / r ( H a k i d i r ) Söz 
is t iyorum. 

BAŞKAN —- Hakkınızda verilen k a r a r Bir
leşime şâmildir . Tüzüğün 92 nci maddesi mu
cibince muamele yapılmışt ır . Biııaenaleyli bu 
Birleşimde söz söyliyemezsiniz? 

K E M A L Z E Y T İ N O O L U (Eskişehir) ••- Otu
rum hakkında dediniz. 

B A Ş K A N — Karar ın Birleşim hakkında ol
ması lâzımdır. Bu Birleşime racidir. 

K E E M A L Z E Y T İ N O Ğ L U (Eskişehir) 
Şu halde yanlış ka ra r verdiniz. 

B A Ş K A N — Oturumdaki maksat Birleşime 
racidir. İçtüzükte. Birleşimdir. 

K E M A L ZEYTİNOf lLU (Eskişehir) 
Arkadaşımı müdafaa edeceğim, söz istiyorum. 

B A Ş K A N — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun müzakeresine devam ediyoruz. 

E K M A D D E 7. —• Tapuca Hazine namına 
kayıt l ı olup toprak Komisyonlarınca 13 ncü 
madde gereğince yapılacak tesbite dayanan ve 
ölçü neticesinde t apuda yazılı mik tardan fazla 
çıkan Devlet topraklar ı 5520 sayılı Kanun hü
kümler ine tâb i olmaksızın hu kanun gereğince 
topraklandı r ı lacak olanlara dağı t ı lmak üzere 
Hazine adına ve naklen hak sahipleri namına 
tescili yapıl ır . 

S nci maddenin (a, b, d, e) bentlerinde yazılı 
topraklardan tapuca kayıtlı olmıyanlarınm ya
kardaki fıkra gereğince belirtilip Hazine namı-
îıa tescillerinde, gerçek kişiler ta raf ından senet
siz olarak tasarruf edilen veya t apuda kayıtlr 

miktardan fazla çıkan toprakların kamulaştırıl
masında, usulü dairesinde yapılacak ilân müd
deti içinde bir itiraz ile karşı laşamadığı takdir
de toprak komisyonlarının belirtişleri gibi tapu-
'ca tescili ya.pil ir. 

İtiraz vukıuıda 551!) ve 5520 sayılı Kanun
lar hükümlerine göre mahkemeden karar alın
ması lazımdır. 

BAŞKAN Değiştirge yoktur . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler ... Etmiyeıı-
1er ... Kabul edilmiştir. 

KK. MADDKI S. —• 475ü sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce yerleştikleri arazide 
Köy Kanunu hükümlerine göre köy olarak top
luluk vücuda, getirmiş bulunan çiftçilerin işgal 
el inekte bulundukları ev ve avluları ile ahır ve 
s: manlık gibi yapıları aşağıdaki esaslar dâhilin
de kamulaşt ı r ı l r r : 

a) Şağillerin işgalleri alt ında bulunan 
y.ıpılar arazi sahibi ta raf ından vücuda getiril
mişse bunların kaim kıymeti ile kapladık lar ı 
arazi ve avlunun ; 

b) Yapı la r ; şağiller taraf ından inşa edil
mişse kapladıklar ı arazi ile av lunun ; 

Kamulaşt ı rma anındaki kıymeti üzerinden 
s iği l ler ine bu kanun hükümleri dâhi l inde borç
landır ı larak temlik olunur. 

Kıymetlerin takdir i ve i t iraz hakk ında -'50 
ucu. madde hükmü uygulanı r . Takd i r edilen 
kıymetlere itiraz kamulaşt ı rmayı du rdurmaz . 

Bedelin ödenmesi 45 nci maddeye göre ya
pılır. 

Arazi sahibinin kendi ihtiyacı için vücuda 
getirdiği ve ku l l anmak ta bulunduğu bina, alnr, 
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ağıl, depo gibi yapılar bu madde hükmü dışm- I 
dadır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden en az 
40 yıl önce yerleşmiş bulundukları arazide köy I 
olarak topluluk vücuda getirmiş bulunan çiftçi 
aileleri tarafından işgal edile gelen ev ve avlu
ları ile ahır ve samanlık gibi yapılar aile reis
lerinin talepleri üzerine doğrudan doğruya be
dele ve hiç bir harç ve resme tâbi olmaksızın I 
adlarına tapuya tescil olunur. I 

BAŞKAN — Ek sekizinci madde hakkında I 
iki değiştirge vardır, okutuyorum. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen
dim vermiş olduğum değiştirgeyi geri alıyorum. I 

BAŞKAN — O halde ikincisini okuyacağız. I 

Yüksek Başkanlığa 
Ek sekizinci maddenin a ve b fıkralarındaki 

«arazi» kelimesinin «arsa» olarak değiştirilme- I 
sini arz ve teklif ede t im. „ 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Encümeni
miz muvafakat etmektedir. 

TARIM BAKANI CAV ti). ORAL (Seyhan) 
— Biz de muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet muva
fakat etmektedirler. Değiştirgeyi oyunuza sun
mak üzere tekrar okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in değiştirgesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-

ımyanlar.. Önerge dikkate alnmıştır. 
«Arazi» kelimesi «arsa» olmak suretiyle mad

deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde bu dü
zel tişle kabul olunmuştur. 

EK MADDE 9. — 4753 sayılı Kanunun 3, 4 
ve 17 nci maddeleri ile 36 ncı maddesinin son 
fıkrası ve 62 nci maddesi ve 1505 sayılı Kanun 
ile 2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (g) 
fıkrası kaldırılmıştır. 2644 sayılı Tapu Kanu
nunun 10 ucu maddesi ve 14 ncü maddesinin 2 
ve 3 ncü fıkraları hükümleri kültür arazisi hak
kında işlemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı Kanunun | 
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geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

GEÇİCİ MADDE — 4753 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Devletin hususi 
mülkiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan ve âmmenin hizmetine tahsis o kın
ın ıyaıı sahipsiz ham toprağı işgal edenlere hiç 
toprakları yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre tâyin olunacak iskân 
haddi içindeki miktarı, toprağı olup da iskân 
haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dol
duracak miktar parasız terkolunarak adlarına 
tescil edilir. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar taşlık ve pırnarlık olup da imar için mas
raf ve emek sarfederek bağ, meyvalık ve tarla 
haline getirilmiş 50 dönüme kadar topraklar 
imar edene parasız terkolunarak adlarına tescil 
edilir. 

1515 sayılı kanun ve 11 . V . 1929 tarihli ve 
501 sayılı Türkiye Biyük Millet Meclisi kararı 
hükümleri mahfuzdur 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
50 dönümden evvel (İskân haddi Dışında) 

kaydının ilâvesini teklif ederim. 
Denizli Milletvekili 

Kemal Cemal Öncel 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
ADALET K. ADİNA ABDÜRRAHMAN KO-

nuk (Bursa) — İkinci fıkrada taşlık ve pırnal
lık arazinin verilmesi 50 dönümle tahdit edil
miştir. Halbuki bu ikinci fıkraya göre bu ara
zinin elde edilebilmesi için emek sarfedilmiş 
ve para dökülmüş olmak lâzımdır. Bazan iskân 
haddi 50 dönümden fazla olur. Bu suretle 50 
dönümden fazla olduğu halde ikinci fıkra ile 
verilecek araziden daha az 'emek sarfedilmiş 
olur. Bu takrirle şu temin edilmek isteniyor ki, 
iskân haddi 50 dönümden fazla ise o da verile
bilir. Bunu sağlamak maksadını istihdaf ettiği 
için maddenin umumi bünyesine uygundur. Bu 
tavzihi kamisyon kabul etmektedir. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet muvafakat ediyor 
mu? 
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TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Değiştirgeyi tekrar okutuyo

rum. 
Denizli Milletvekili Kemal Cemal öncel'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate 

alanlar... Almıyanlar... Nazari dikkate alınmış
tır. Komisyon bu ilâveye muvafakat ediyor, 
Hükümet de kabul ediyor, şu halde (50 dönüm
den) evvel (tskân haddi dışında) şeklinde tas
hih ediyoruz. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Müsaade buyurur 
musunuz. 

BAŞKAN — Değiştirgeniz var mı .. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Maddenin ikinci 

fıkrası, malûmu âliniz olduğu gibi, pırnallık ve 
taşlıkların imar edenlere verilmesini tazammun 
eder. Fakat maddenin yazılış şekli maksada 
uygun değildir. Bu hususu komisyon raportörü 
ile de görüştüm. Taşlık ve ham Arazi Kanu
nun neşrinden sonra açılacaktır gibi bir mâna 
ifâde ediyor. Geçen müzakerelere göre gaye bu 
kanun neşrine kadar açılmış tarla ve taşlklar-
dır. Bu maksadı tavzih lâzımdır. 

Bir de Ege ve Akdeniz sahillerinde deliceler 
vardır, bunlar ıslah edilmiş ve kullanılır hale 
gelmiştir, zeytinlikler halindedir. Bunları da 
ihtiva edip etmediği dahi şüphelidir. 
Gerek maddeyi tavzih bakımından ve gerekse 
zeytin deliceleri ihtiva etmesi bakmmdan bu 
fıkrayı tadil eden bir fıkra takdim ediyorum, 
tavzihinde fayda mülâhaza ettim. Tasvibinize 
iktiran ederse fıkra bu yeni şekli almış olacak
tır. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin bu 

kanunla değiştirilen maddesinin ancak kelimesi 
ile başlı yan ikinci fıkranın arzetttiğim sebep
lerle bağlı şekilde deiğştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

«Ancak taşlık, pırnallık ve delicelik olup ta 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar imar 
için masraf ve emek sarfedilerek bağ, bahçe, 
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I meyvahk, zeytinlik ve tarla haline getirilmiş 

iskân haddi dışında elli dönüme kadar toprak 
lar imar edene parasız terkolunarak adlarına 
tescil edilir.» 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim, mad
denin ikinci fıkrasının başlangıcında «Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar taşlık ve 
pırnallık...» denilmiş. Biz böyle yazmışız. Mad
deyi aslından okumıyan arkadaşlar şu mânayı 
çıkarmışlardır: Sanki bu kanun meriyete girin-
ciye kadar, taşlık ve pırnallık olacak, gibi... 
Şu şekilde yazmayı tasvip ediyorlar: «Taşlık ve 
pırnallık olan bir yerde, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar...» Bu vuzuha sevkediyor. 

Maddedeki kısma gelince; altıncı maddesin
de olduğu gibi «Taşlık ve pırnallıkların emek 
sarfedilerek tarla, meyvahk ve bağ haline geti
rilmesi» tasrih edilmiştir. Buna ilâveten bahçe 
haline getirilenlerin de bu hükme girmesini is
tiyorlar. Aynı zamanda zeytinlikler de girsin 
diyorlar. Bir de taşlık, pırnallık ve delicelik iş: 
lenmek suretiyle bu hale getirilirse bu madde
ye girsin diyorlar. 

Bahçenin buraya girmesi zaten kanunun 
bünyesine uygundur. 

Zeytinlik için hususi bir kanun vardır, bu
rada o hususi kanundaki hükümlerin zikredil
mesi bir muhalefet teşkil etmez, ona muvazi 
olarak konulmuş bir hüküm olur. Bu itibarla 
komisyon bunu da kanunun esas bünyesine ay
kırı görmemektedir. 

BAŞKAN — Delicelik ne oluyor? 
ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 

Delicelikten maksat, yabani zeytinlik yerleri
dir. Bu taşlık, pırnallık delicelik halinde olan
ları imar ve ihya etmek suretiyle bağ, bahçe, 
zeytinlik haline getiren şekil oluyor ki, daha 
vazıh ve daha umumi oluyor. 

BAŞKAN — Delicelik nedir? 
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR

RAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim «deli
celik» yalnız yabani zeytinliklere deniyor. 

BAŞKAN — O halde komisyonun bir itirazı 
yoktur, değiştirgeyi tekrar okutuyorum. 

(Sırrı Day'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

I — tskân haddi kaydiyle, 
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BAŞKAN — Zaten mesele anlaşıldı. Bu I 

önergeyi dikkate alanlar... Dikkate almıyan-
lar... Önerge dikkate alınmıştır. 

Maddenin son aldığı şekli okutuyorum *. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı kanunun 
geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

GEÇİCİ MADDE — 4753 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Devletin hususi 
mülkiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan ve âmmenin hizmetine tahsis olun-
mıyan sahipsiz ham toprağı işgal edenlere hiç 
toprakları yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre tâyin olunacak iskân 
haddi içindeki miktarı, toprağı olup da iskân 
haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dol
duracak miktarı pavasız terk olunarak adla
rına tescil edilir. 

Ancak taşlık, pırnarlık ve delicelik olup da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar imar 
için masraf ve emek sarfedilerek bağ, bahçe, 
meyvalık, zeytinlik ve tarla haline getirilmiş is
kân haddi dışında elli dönüme kadar topraklar 
imar edene parasız terk olunarak adlarına tescil 1 
edilir. ; 

151.5 sayılı Kanun ve 11 . V . 1929 tarihli ve 
501 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı 
hükümleri mahfuzdur. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. — 4753 sayılı Kanunun 
uygulanmaya başlanmış bulunduğu bölgelerde 
33 ncü maddede yazılı müddet, bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 21 nci 
maddesinin kamulaştırma bedelinin hesabında 
tatbik edilecek misle ait hükmü ile 45 nci mad
desinin kamulaştırma bedellerinin ödenmesine 
mütaallik hükmü, bu kanunun yayımı tarihin
den önce kamulaştırılmış bulunan arazinin öden
miş veya henüz ödenmemiş bedelleri hakkında 
da uygulanır. | 
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BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 2 inci maddenin sonuna aşağıdaki fık

ranın eklenmesini teklif ederim. 
(Şu kadar ki, bu farkların ödenmesinden 

dolayı çiftçilerin evvelki borçlanmalarında bir 
değişiklik yapılmaz.) 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALIN (Kastamonu) — Bu kanunun 
kabul buyurduğunuz maddelerine göre kamu
laştırılma bedelleri artırılmaktadır. Bu kamu
laştırma bedellerinin Hazine tahvilleri ile öde
necek kısımları da bugün piyasada bulunan Ha
zine tahvillerinin haiz olduğu şartları haiz ol
mak üzere çıkarılacak Hazine tahvilleri ile öde
necektir. Bu geçici madde, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce kamulaştırılmış olup da 
bedelleri ödenmiş veya ödenmemiş olsun, bun
ların kamulaştırma bedelleri bakımından ve ve
rilecek Hazine tahvili bakımından bu kanunla 
kabul edilen esaslara tâbi olmasını temin etmek
tedir. Arkadaşımızın bu maddeye ilâvesini tek
lif ettikleri fıkra ise, bu şekilde eskiden kamu
laştırılmış arazinin fiyat artırmaları, arazinin 
tevzi edildikleri çiftçilere ve toprağa intikal et-* 
meşin diye, bunu sağlamak maksadiyle teklif 
edilmektedir. 

Şimdi bunda teklif sahibi arkadaşımızla fi
kir bakımından hiçbir ayrılığımız yoktur. Ta
mamen mutabıkız. Maddeye bu yolda bir fıkra 
eklenmemesinin sebebi metnin bu şekilde ve 
kastın bu olmasından dolayı idi. Yani eğer bu 
eskiden kamulaştırılmış toprakların bedellerin
de yapılacak artırmaların evvelce tevzi edilmiş 
toprağa muhtaç çiftçilerin borçlanmalarına in
tikal etmesi matlup olsaydı o zaman ayrı bir 
fıkra lâzımdı. «Bu şekildeki artırmalar kendi
lerine toprak tevzi edilmiş, borçlandırılmış muh
taç çiftçilere intikal eder;» diye bir fıkra lâzım
dı. Konmadığına göre esasen hüküm istedikle
ri şekilde cereyan edecektir. Mamafih metni bu 
maksadı ifade edecek vuzuhta görmüyorlarsa 
bu kaydın konmasına muarız değiliz. 

BAŞKAN —• Değiştirgeyi tekrar okutuyo
rum. 
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(Maraş Milletvekili Emin Soysal'm önerge- I 

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlar.. Dikkate alınmıştır. 
Bu ilâveyi son fıkra olarak maddeye ekle

meye komisyon muvafakat ediyor. 
Bu ilâve ile maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun uygu
lanma sırası gelmemiş olan yerlerde; köy, ka
saba ve şehir halkı teessüs etmiş teamüllere gö
re mera ve yaylaklardan münferiden veya müş
tereken eskisi gibi istifadeye devam ederler. 

Köy, kasaba, şehir ve il sınırlarında yapılan 
veya yapılacak olan değişiklikler mera ve yay
laktan. teamüle dayanan istifade hakkına tesir 
etmez ve sınır değişikliği sebebi ile mera ve yay
laklardan teamüllere göre istifade hakkı olan
lardan her hangi bir ücret veya karşılık istene
mez. 

İhtilâf vukuunda mahkemeler görevlidir. 
BAŞKAN —• Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul ecfcmler.. Etmi
yenler.. Kabul olundu. 

' ALTINCI MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütül'. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunmadan 
evvel tasarı aleyhinde söz istemiş olan bir ar
kadaşa söz vereceğim. 

Buyurun Sökmensüer. 
ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Gümüşane) — 

4753 sayılı Çiftçileri Topraklandırma Kanunu 
birçok memleketlerin belki ide bir asır önce ta
hakkuk ettirdikleri bir «Toprak reformu» Ka
nunu idi ve partimizin devrimcilik prensipine 
de tamamen uygundu. 

Parti programımızın devrimciliği izah eden 
kısmında «Bugüne kadar başarılan devrim eser
lerini ihtimamla koruyacak ve geliştireceğiz» 
taahhüdümüz vardır. Şu halde «Toprak refor
mu» gibi çok önemli bir devrimden asla vazgeç-
miyeceğiz. 

2. 4753 sayılı Kanuna 351 Milletvekili oy I 
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vermişti. Bunlardan altısı boş yani ne çekinser 
ve ne de muvafık bu altı sadece «Çekingen» 
idi. Bir tek kırmızı oy yoktu. 345 oy muvafık... 
Maamafih bu altı çekingen oyu «Kırmızı oy» 
olarak kabul de edebiliriz. 

4753 sayılı Kanun, hür vicdanların bilerek, 
anlıyarak ve istiyerek verdikleri oylarla kabul 
olunmuştu. Şimdi Yüksek tasvibinize arzolunan 
kanun da. şüphesiz aynı şekilde «Hür» vicdanla
rın eseri olacaktır. Ancak kendi nam ve hasa-
bırna şunu belirtmek isterim; 

4753 sayılı Kanunun birtakım nüfuz ve te
sirlerin altında kabul olunduğu hakkındaki her 
hangi bir iddia ve düşünceyi reddederim; ne
den; 

4753 sayılı Kanun, ondan evvel ve muazzam 
mahiyeti haiz inkılâp kanunları gibi uzun ve 
derin tartışmaların ve her kanaate göre yapılan 
açıklamaların eseridir. Hiçbir tartışma yapılma
dan ve kanaatler ortaya atılmadan bir «Üfür-
me» ile kabul edilmiş bir kanun .değildir. Eğer, 
4753 sayılı Kanunun birtakım nüfuz ve tesirler 
altında kabul olunduğu iddiasında ısrar olu
nursa bu kanuna kendi hür vicdanlarının sesine 
uyarak 345 oy veren arkadaşlarımıza karşı in
safsızca bir bühtan olur. 

3. 4753 sayılı Kanunu kabul ettiğimiz «Gü
nü» alkışlar arasında bütün yurtta «Toprak bay
ramı» günü olarak kanunlaştırdık. O günü beş 
yıldır da «Bayram» olarak kutlamaktayız. Bil
memin, değişen şekliyle bu kanun geniş ölçüde-
topraksız veya yeter toprağı olmıyan ve adetle
ri bir milyon aileden asla aşağı olmıyan köylü
lerimize ve çiftçilerimize bu bayramın ümitlerini 
ve neşesini bırakacak mıdır?. 

4. 4753 sayılı Kanunun kabulünden sonra 
benim de dâhil olduğum arkadaşlarımızdan bir 
kısmı, vazife alarak vatanın dört bucağında ka
nunun ehemmiyetini köylülerimiz ve çiftçileri
miz ve geniş toprak sahiplerinin huzurunda ko
nuştuk. O günleri hatırlıyorum : 

O kanunun bâzı yüreklerde şüpheler uyan
dıran ve herkesin dilinde dolaşan 17 nci madde
siyle kamulaştırma bedeli ve bunun ödeme za
man ve şartları üzerinde açıklamalar yaptık \e 
tenkidi eri karşılamıştık. 

5. 4753 sayılı Kanun, milyonlarca köylüle
rimizi sevindirmiş ve benim görüşüme göre 15 -
20 bin geniş toprak sahibini gayrimemnun bir 
hale koymuştu. 
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Şimdi ise bu kanun bu mahdut adette toprak 

sahiplerini tatmin ediyor ve milyonları mahzun 
edecek ve ümitlerini kıracak bir istikamete yö
nelmiş bulunuyor. 

G. Yüksek tasvibinize arzolunan bu kanunla 
bir sosyal dâvayı daha açık ve kesin esaslarla 
kökünden hallettiğimize şüphe yoktur. O da köy 
haline gelen çiftliklerde ve geniş topraklar için
de bina kurup yerleşen vatandaşlarımıza ve köy
lülerimize meskenlerini kurdukları arsaları tem
lik edebilmek ve artık o arsalara sahip kılmak 
esasıdır. Bu usul, ciddî surette uygulanması ha
linde 4753 sayılı Kanunla da çözülmiyecek bir 
dâva değildir. 

Ancak, eğer bu vasıfta bir köy halkını işle
diği topraklar bir çiftliğin veya geniş toprak sa
hiplerinin malı ise başka bir sosyal dâva ile 
karşı karşıya kalmamız bizi düşündürecek bir 
konudur. 

Çünkü köylüler, işledikleri toprakları işlet
mekten mahrum edilebilirler. Bilhassa tarımda 
makineleşmeye yöneldiğimiz bir devirde bu ihti
mal gözden uzak tutulamaz. 

7. — Her traktör veya diğer ziraat makina-
larından her birinin zirai iş sahasından uzaklaş
tıracağı ve belki de kasaba ve şehirlere doğru 
akınlarına sebep olacağı çiftçi vatandaşları da 
şimdi hesaplamak, vakit geçirmeksizin onları alış
kın oldukları topraktan ayırmamak tedbirlerini 
önemle düşünmek ciddî bir sosyal dâva ile karşı
laşmamak için lâzımdır. 

8. — 4753 sayılı Kanun, özel kişilerin geniş 
topraklarından bir kısmını şu veya bu şartlarla 
kamulaştırmak ve bunları topraksız veya toprağı 
olmıyan veya çiftçilik alanına atılacak olan va
tandaşlara temlik etmek imkânını vermiş ve bu 
rada yerine ve ihtiyaca göre Millî Emlâke, Ev
kafa,, özel idarelere ve belediyelere ait zer'e mü
sait topraklardan da faydalanmayı ön plânda 
tutmuştu. Bu kanun ise, özel kişilere ait toprak
lardan topraksız köylü hesabına faydalanmayı 
çok zorlaştırmış ve helki de imkânsız hale koy
muş, Devlet arazisini dağıtmayı »başlıca iş olarak 
ele almıştır. Çok müsait şartları bünyesinde 
toplıyan bir kanunun bile tatbikatta zorluklar 
görüldüğü halde bu müsait şartları ortadan kal
dıran bu kanun nasıl uygulanır? Hele bu kanunla 
bırakılacak 2 - 5 bin dekarlık toprağın her hisse 
için hesap edilmesi ve dinlendirmeye bırakılma 
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işinin göz önünde tutulması şartlarını düşünür
sek bu kanunun upgulanmasmda ne kadar esaslı 
mânilerin mevcut olduğunu anlamakta zorluk 
çekmeyiz. 

Deniyor ki, Millî Emlâk, Evkaf, Özel ida
reler ve belediyelerin tasarrufunda bulunan 40 
milyon dekar dağıtılacak toprak vardır. Bu mik
tar belki de dağ, dere tepe, kayalık ve taşlık kısım
lar da dâhil harita üzerinde mesaha ile bulunabilir. 
A m ir. a bu 40 milyon dekar topraktan ne kadarı
nın teknik ve malî yardım olmadan dağıtma aka
binde hemen ekime hazır clduğunu henüz hiçbir 
ifadede bulamadım. Ben o kanaatteyim ki, bu 
nevi toprakların iyi vasıfta olanları ve yeniden 
ziraate müsait bir hale getirmek için bir sürü 
masrafa ihtiyaç göstermiyenleri çoktan birtakım 
özel kişilerin yer yer mülkiyetine veya intifa ala-
nnıa geçmiştir. Kalanlar ise ikinci veya beşinci 
derecede düşünülecek ve belki de faydalanılması 
imkânsız kısımlardır. Taşlıktır, dağdadır, susuz
dur, işletmeye hazırlanması 'bir sürü masraf va 
teknik müdahaleye ihtiyaç gösterecek durumda
dır. Bu sebeple bu 40 milyon dekarın onda biri 
az çok istifadeye değer kıymettedir, denirse bel
ki doğrudur. Yani 4 milyon dekar. İhtiyaç kar
şısında pekaz. Bir milyondan fazla aileden an
cak ve yalnız ve en çok 40 bin aile ihtiyacını kar
şı! lyabilecek miktar. Bu miktar, ormanlarda ya-
şıyan ailelerin onda birine bile yetmez, kaldı ki, 
Devlet arazisinin bulundukları yerler acaba top
raksız veya yeter toprağı olmıyan köylülerimizin 
ve.ya çiftçilerimizin göç yapmadan faydalanabi
lecekleri alanlarda mıdır? Bu da kestirilemez. 

Atalar yerine şiddetle bağlı olan Türk köylü
leri ve çiftçileri toprağı, kokusunu, mütemadiyen 
aldığı topraklarda arar. Bu vatandaşları kendi 
yerlerinden uzak alanlara nakletmek ve ihtiyarî 
olmamak şartiyle mümkündür. Ancak, bu, yirmi 
beş yıldır hepimizin içinde bir ukde olarak ya-
şıyan «İç iskân dâvasını» ortaya -çıkarır. Yurtta 
iktisadi bölgelere vatandaşları yerleştirmek olan 
bu iç iskân dâvası çözülmedikçe ıbu vasıfta top
raklardan köylülerimizin ve çiftçilerimizin ihti
yaçlarını giderme düşüncesi şimdilik «tatlı bir 
hayal» dan ileri geçemez. 

9. — 4753 sayılı Kanun orta işletmeye büyük 
kıymet vermişti. Bu ölçüde işletmeleri teşvik ve 
ihya için de bir «düzenli» kelime kaıbul etmişti, 
bunda iktisadilik ve kültür nevileri vardı. Bu 
vasıfta 5 000 dekara kadar işletmeleri kamulag-
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tırma dışında bırakmış ve esasta sahibi tarafın
dan işletmeyi de şart kılmıştı. 

Önümüzdeki kanun ise bu şartları ortadan 
kaldırmıştır, «düzenli» işletmeyi ıbir tarif ile 
ayıklama gayreti «düzenib tâbirindeki şümullü 
mânayı zayıflatmıştır, iktisadilik ve kültür nevi
leri ortadan kaldırılmıştır. 

10. Orta işletme sa'dece özel kişilerin kurup 
çalıştıracağı bir müessese değildir. Bu mütaad-
dit çiftçilerin gönül rızasiyle kuracağı bir işlet
me ortaklığı veya kooperaitf çalışmalariyle de 
doğabilir ve hattâ daha büyük ölçüde de geniş-
liyebilecek bir tesis olabilir. 

iller Bankasının yıllık temettüünden bâzı 
köylere verilen paralarla bu köylerin köy mâ
nevi şahsiyeti hesabına traktör veya harman 
makinesi alarak köyün ortaklaşa faydalanması 
esasını kabul etmeleri bu istikamete doğru yö
nelmiş, iş birliğine «doğru atılan faydalı bir 
adımdır. Bu suretle de orta ve hattâ daha bü
yük işletmeler kurulabileceği ümidini de uyan
dıran bir müjdedir. 

Mesele, hiçbir zor altında olmıyarak ve kal-
mıyarak çok sayıda tapulu toprağa sahip çift
çilerin gönül rızasiyle iş birliği yapmaya karar 
vermeye alışmışlardır. 

11. Yüksek Kamutayda Türk Milleti adına 
ve onun hizmetinde vazifeli arkadaşların hiçbiri 
ne orta işletmenin ve ne de tasarrufun ve ser
vet terakümünün aleyhinedir. B.en kendi hesa
bıma içtimai adaleti, servetlerin ve büyük ara
zinin mahdut ellerde temerküzün'de değil, hür
riyet havası içinde yaşıyan ve insan hakları ta
nınmış bir cemiyetin bünyesinde Millî servetin 
âdilâne esaslar dâhilinde mümkün olduğu ka
dar geniş ölçüde vatandaşlara dağılmağında 
'görürüm. Ancak bu şartlar altında teraküm et
miş servetlerin kıymeti büyük olur ve bunlar 
iktisadi alanda iş birliğiyle memlekette çeşitli 
sahalarda daha faydalı olur. 

12. Yine içimizde hiçbir arkadaşımızın va
tan topraklarından mahdut kişilerin faydalan
masına ve vatandaşların bu kişilerin ebetmüd-
det şu veya bu şekilde iktisadi nüfuzları altın
da yaşamalarına rıza göstereceğine de inanmı
yorum. 

13. 4753 sayılı Kanun belki de malî sebep
lerle tam ölçüde uygulanmadığı için neticeleri 
ve düzeltilmesi gereken tarafları üzerinde kesin 
delillerle konuşmak imkânını elde edemedim. 
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I Ancak partimizin son kurultayında verilmiş 

kararlar üzerinde, uzun boylu düf/ündüm; ve 
'çiftçilerle de temaslar yaptım. 

Parti programımız bu hususta bâzı esasları 
bünyesine almakla beraber bunlar hakkında 
katî kararı kanun vâzıma bırakmıştır. Kurul
tay bu esasların nasıl olması lâzımgeldiği konu
su üzerinde fikir ve kararlarını ne tesbit etmiş 
ve ne de açıklamıştır. 

BAŞKAN — Şükrü Bey okumaik 20 dakika
dır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Kurultay ka
rar- vermiştir. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Devamla) — Na
sıl olacağı hakkında bir karar vermemiştir. 

BAŞKAN — Rica ederim, burası kurultay 
değil, Meclistir. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Devamla) — 
Efendim, şimdi okuyarak anlatmıyorum. 

Parti programında esas umdeler şunlardır; 
1. Devlet arazisini; 
ve özel idarelerle vakıf idarelerine ait olan 

araziyi önceden tevzi etmek; 
2. Mülkiyet hakkı üzerinde durmak; 
3. Toprak sahiplerine bırakılacak âzami 

miktar; . 
4. Kamulaştırma bedeli. 
Birincisi, yani Devlet arazisinin önceden tev

zi edilmesi hususu 4753 sayılı, Büyük Meclisin 
kabul buyurmuş olduğu, kanunda esasen mev
cut olup bu prensip kabul edilmiştir. 

Ancak bu prensip mahallinde ihtiyaç halin
de bulunan çiftçiye tevzi etmek esasını da 
mahfuz tutan bir prensiptir. Yani çiftçinin bu
lunduğu, işlemeye alıştığı yerde bu kabil arazi 
yoksa o zaman çiftçiyi oradaki büyük araziye, 
alıştığı toprağa, mal sahibi etmek ve faydalı bir 
unsur olarak yetiştirmek elbette borcumuzdur. 

Mülkiyette güvenlik. 
Arkadaşlar; bu Anayasanın teminatı altın

dadır. Anayasa değiştirilmedikçe hiç birimiz, 
gönülden bağlı olduğumuz, rejim mahfuz durduk
ça Türkiye'de tasarruf ve mülkiyet hakkı Ana
yasanın teminatı altındadır. Anayasanın 74 ncü 
maddesi de ayrı bir hakkı tesis etmektedir, bu 
hüküm Anayasanın âmir bir hükmüdür. 

Bu hükümle topraksız, yeter toprağı olmıyan 
çiftçilere toprak vermek için özel kamulaştırma 

| sistemini kabul etmiş bulunuyoruz. Diğer taraf-
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tan bu sistemi bir kanun ile kabul ediyor ve 
toprak mülkiyet hakkını bu şartlarla teminat 
altına alıyoruz. Zaten bu teminatı yerine getir
mek bizim için bir vazifedir, çünkü Anayasanın 
âmir hükmüdür. 

Arkadaşlar, toprak sahiplerine bırakılacak 
olan âzami miktar kaydı mütalâaya değer bir 
unsurdur. Bu nedir? 

Şimdi Hükümet bir teklif yapmıştır. Hükü
metin yaptığı bu teklif parti programına koy
muş olduğumuz kayda tamamiyle uygundur. 

Hükümet teklifi 500 dekara kadar kamulaştır-
mamayı ve Tanın Bakanlığına lüzum gördüğü 
takdirde bu miktarı 1000 dekara kadar çıkar
ma salâhiyetini tanımıştır. Fakat bu teklif bu
gün değiştirilmiştir önümüzdeki tasanda katî 
bir hüküm olarak kamulaştırılmıyacak toprak 
iki bin dönüm olarak kabul olunmuştur. 

Şimdi bu kabul edilen miktar âzami miktar 
mıdır, yoksa asgari miktar mıdır? Âzami ise 
bunun asgarisinin ne olduğunu m antikan düşün
mek lâzımdır. Asgari ise bunun âzami miktarı 
beş bin dekar mı almıyor? Esasen 4753 sayılı 
Kanunda âzami miktar olarak 5000 dekar, pren
sip olarak, kabul edilmişti. Şu halde Kurultay 
bu hükmü bizim programımıza koyarken 5000 
dönümü düşünmüş değildir. Kurultay âzami 
miktarı mal sahibinin dilediği gibi kullanacağı 
arazi için düşünmüştür. 

Şimdi şöyle bir misal vereyim: Âzami olarak 
45000 dekarlı bir çiftlik veyahut büyük arazi 
düşünelim. Bu kanuna göre hisseler nazarı dik
kate alınacağından mal sahipleri, karı, kardeş 
ve çocukları arasında 5000 er dönüm taksim 
suretiyle- bu 45000 dönümü kamulaştırma ha
ricinde bırakmaya muvaffak olacaklardır. 

Keza her hisseye 2000 dönüm bırakmak da 
mümkündür ve kamulaştırılacak arazi müm
kün olduğu kadar bu kanunla azaltılmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Oral'm izahatına 
göre ormanlarımızın içinde ve kenarlarında 
2 603 000 nüfus yaşamaktadır. Ve 6500 küsur 
köyde bu insanlar bugün yaşamaktadırılar. Ve 
yine Sayın Oral'm ifadesine göre bu insanların 
hali perişandır - ayni kelimeyi kullanıyorum -
ve bunlar bir merkep yükü çalıyı, odunu satıp 
bunun kendilerine temin edeceği beş on ku
ruşla hayatlarını idameye çalışmaktadırlar. 

Benim bildiğime göre, ormanların kenarm-
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da, içinde yaşıyanlar 2,5 milyon da değildir, 
4 - 5 milyon insandır. Bu itibarla gerek orman
larımızı kurtarmak, gerekse bu memleketin 
orman servetini, hayatiyetini yükseltmek için 
l)iı insanları süratle istihsal sahalarına teksif 
ederek ve onları toprak sahibi yaparak mem
lekette bir refah devri açmak mecburiyetin
deyiz. Bu 2,5 milyon insanın asgari miktarda 
toprak sahibi yapmağa kalkarsak 40 milyon 
dekar yetişir mi? Ormanın kenarında ve için
deki insanlar için bile gayrikâfidir. Yine 
Oral'a göre yokluk ve yoksulluk içinde .bulu
nan - kendi tâbirlerini söylüyorum - birçok va
tandaşlarımızın vatanın diğer sahalarına, or
man sahaları haricinde bulunduğuna nazaran 
bunların miktarı dahi milyonları bulur. Bu mil
yonları toprak sahibi yapmak bu mekanizma 
ile çok güçtür. 

Ben şimdi diğer bir noktaya temas etmek 
istiyorum. Benim görüşüme göre parti progra
mına almış olduğumuz unsurları iyice mütalâa 
etmek vicdani vazifesi ile karşı karşıyayız. 

Tadiller bu noktadan iyice gözden geçirile
rek bu kanun hazırlanmış değildir, parti prog
ramına uygun olarak hazırlanmış kanun Hü
kümetin teklif ettiği kanundu ve o kanun tat
min edici idi. 17 nci madde üzerinde fikirlerde 
uyanan şüpheleri tamamiyle kaldırmış bulunu
yordu. Ben de bu esaslar dâhilinde bir tâdile 
taraftardım. Eğer bedel takdirinde çiftçinin, 
köylünün malî takati müsait ise bunu bedelini 
hakiki rayice çıkarmak ve eğer Devletin malî 
takati müsait ise ödenecek parayı, rayice gö
re haklılara defaten vermek suretiyle bu top
rak reformunun Türkiye'de muvaffak bir dev
reye gitmesini ben de gönüldem dilerim. 

Arkadaşlar, bütün endişem ve korkum şun
dandır: Milyonlarca insan yarıcılık, ortakçılık 
ve tarım işçiliği ile başkasının toprağında na
fakasını temin etmektedir. 

Arkadaşlar, mülkiyet teminatından bahsedi
yorlar. Ben de bir teminat istiyorum; bu vatan
da tapulu toprağı olmıyan, diğer taraftan top
rağı bulunan mal sahiplerinin hayır işaretine 
intizar eden milyonlarca çiftçi, köylü vatandaş
larımız, bu vatanın temelini teşkil etmektedir
ler. Bunlar da bu topraktan rızk istiyorlar. 
Bunların rızık teminatı var mıdır? Yarıcı veya 
ortakçı olsun, her hangi mal sahibi bu vatan
daşlarımızı kulağından tutup atarsa ne olur? 
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Bunların da, sanayi işçilerimiz için kabul etti
ğimiz bir sigorta ve hakem teminatı var mıdır? 
Birleşik Milletlerin tarım işçilerinin de böyle 
bir teminat altına alınması, hakkında kabul et
tiği anlaşmayı imza etmiş bulunuyoruz. Bina
enaleyh memlekette ne kadar tarım alet ve va
sıtalarını bizzat .kullanan ve başkasının topra
ğında türlü şekillerde çalışan bütün tarım işçi
leri için bir rızk ve hayat teminatı düşünme
ye mecburuz. Çünkü bunlar bizzat tarım alet 
ve edevatını kullanmak suretiyle çalışan insan
lardır. Ortakçı da olabilirler, yarıcı da olabilir
ler, kiracı da olabilirler, bizzat işçi de olabilir
ler. Bunları sanayi işçileri gibi teminat altına 
alarak nafakasını temin edecek bir durum ya
ratmak, hepimiz için bir vazifedir. Bu tarım iş
çilerinin teminatını sağlarsak bu kanunda gü
venlik esası doğan, saglamıyaca'ksaik ben bu 
teminatın faydalı olacağına inanmıyorum. Bu 
hususta da bir takrir veriyorum, kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Bu hususta takrir veremezsiniz. 
ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Devamla) — Tak

ririm madde ilâvesi hakkındadır. 
BAŞKAN — Madde ilâvesine dair de vere

mezsiniz. Zamanında yapmanız lâzım'dır. 
TARIM BAKANI CAVtD ORAL (Niğde) 

— Muhterem arkadaşlarım, geçen günkü uzun, 
etraflı ve teferruatlı konulmamda memleket zi-
raatini ve memleket realitesini Yüksek Huzuru-
nuzda arze>tmiş ve bu tasarı ile ne yapılmak is
tenildiğini açıkça belirtmiştim. Öyle zannediyo
rum ki, SÖkmensüer arkadaşımın işaret ve id
dia ettiği gibi 4753 sayılı Toprak Kanununda 
büyük bir değişiklik yapılmamıştır. Eğer bu ta
sarıyı eskisi ile mukayese edecek olursak bilâ
kis bu tasarı ile memleketin sosyal bir dâvası
nı halleden çok esaslı bir şeyi ortaya koymuş 
bulunmaktayız. Bizim tarım politikamızın mak
sat ve mânasını, arz ve izah ettiğim gibi, şu iki 
maddede hulâsa etmek lâzımdır : 

1. Memleketin sosyal bir dâvası, 
2. Memleketin büyük bir istihsal problemi. 
Bizim takibettiğimiz gaye topraksız vatan

daşları topraklandırmak, memleketin istihsalini 
artırmak için çiftçiyi teçhiz ederek istihsal işle
rinde hedefimiz olan problemi halletmektir. Bü
yük ihtiyaçlar içerisinde bulunan bu memleketin, 
kendisine yetecek kadar olsun ekmeğini istihsal 
etmesi dâvasının çeşitli yönleri üzerinde yürür-
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I kon, bunun bu çeşitli yönlerinden yalnız bir 

mevzuunu edebiyat; .yapmak suretiyle içinden çı
kılmaz bir hale getirilmesi her halde bu memle
ketin iktisadi, zirai ve sosyal problemlerinin 
halli için iyi bir yol değildir. Bir taraftan dün
yanın en medeni malzeme ve makinelerini alıp 
memleketin istihsalini artırmak için çırpınırken 
diğer taraftan bunun tamamen aksi olan ve De-
mokles'in kılıcı gibi düne kadar müstahsilin 
başında sallamakta bulunan 17 nci maddeyi oldu
ğu gibi devam ettirmek bu memleketin zirai po
litikası ile hiçbir zaman kabili telif olamazdı. 

SİNAN TEKELİOdLU (Seyhan) — Onlar 
istediği kadar söylesin, sen işine bak, Cavid. 

TARIM BAKANİ CAVİD ORAL (Devam
la) — Bendeniz vilâyetlerden topladığımız ra
kamları izah ettim ve dedim ki, 40 milyon dö
nüm dağıtılabilir toprak mevcuttur. Arkadaşlar, 
ıgûya bu topraklar dağlıkmış, bayırlıkmış. Şimdi 
beti de sormak isterim, acaba orta işletmelerdeki 
arazinin hepsi dağıtılabilir bjr vaziyette midir?. 
Bunların içinde dağlık ve taşlık olanlar yok mu?. 
Ben şunu arzedeyim ki, mevcut rakamlara inan
mak lazımsa Devletin elindeki bu arazi işlenebi
lir değerde ve miktarda arazidir. (Seçen günkü 
konuşmamda arzettim. Biz ister eski Toprak Ka
nunu gibi ister yenisi gibi 10 tane Toprak Ka
nunu daha çıkarsak, bu memleketin iskân dâva
sını esaslı ve sistemli olarak ele alamazsak hiçbir 
zaman o kanunu tatbik etmek imkânı yoktur. 
Bu, nihayet muayyen yerlerde işliyen, istihsal 
yapan, muayyen miktarda araziyi muayyen kim
selere taksim, etmekten başka birşey ifade ede
mez ve büyük topraksız köylü kütlesi bundan 

I faydalanamaz. 
Evet, sonra neden muayyen yerde, muayyen 

miktarda, muayyen insanları tatmin etmeyi dü
şünürken bu memleketin büyük bir nüfus kitle
sini teşkil eden orman içinde, orman civarında 
yoksul bir vaziyette olan insanları düşünmüyo
ruz 1 Onları iyi istihsal mmtakalarma yerleştir
mek, onlara toprak tevzi etmek ve onları müstah
sil bir hale getirmek suretiyle sefaletten kurtara
rak bu memlekete verimli bir hale getirmeyi ni
çin göz önünde tutmuyoruz?. 

Arkadaşlar; bir memleket ziraatini kül ha
linde ele almak lâzımdır. Memleket realitesi 
olduğu gibi ortaya konur ve onun üzerine işle
nir. 

1 Ziraat işçisi. Ziraat işçisi arkadaşlarım, dün-
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yanın her medeni memleketinde mevcuttur. O 
bağrı yanık insanları Alman çiftçisinin yanın
da, Amerikan çiftliklerinde, Avrupalım en ile
ri memleketlerinde görmek mümkündür. Dün
yanın her tarafında ziraat işçisi vardır, ilâni-
haye de olacaktır. Nitekim fabrika işçisi oldu
ğu gibi. Bunu gidip görmeye lüzum yoktur. 
Ziraat işçisi her memleketin ziraat siyasetlerin
de yer almıştır. Bunu gözden geçirmek kâfi
dir. Rica ederim biz işi bir taraflı tutuyoruz: 
Acaba bugün Amerika'daki bir çiftlik sahibi 
ile, bir arazi sahibi ile, Türkiye'deki bir çiftlik 
sahibini, bir arazi sahibini mukayese etmeye 
imkân var mıdır? Aradaki hayat standardı, re
fah ve servet farkı o kadar muazzam ki... Ora
daki çiftlik sahibi ne ise buradaki çiftlik sahi
bi de aynıdır, Oradaki arazi sahibi ne ise, bu
radaki arazi sahibi de aynıdır, denemez. Ne 
çare ki, henüz daha istediğimiz şekilde memle
ketimiz zengin olmamıştır, kendi ihtiyaçlarını 
karşılıyacak bir durumda değildir, fakiriz? ar
kadaşlar. Fakir olduğumuz içindir ki, zengin 
olmak istiyoruz. Zengin olmanın icabettirdiği 
bütün tedbirleri elbette almaya mecburuz. Şu 
halde her şeyi toprağa dayanan bu memlekette 
istihsal dâvası ön plânda halledilmezse hiç bir 
şey yapılamaz. Taksim ettiğiniz iki milyon de
kar arazi birşey ifade etmez, arkadaşlarım. 
işi olduğu gibi bütün gerçekleriyle ele almak 
lâzımdır. 

Arkadaşımız düzenli işletmeden bahsetti. 
Biz Tarım Komisyonunun tarifini olduğu gibi 
aldık. Bu, düzenli işletmeyi tarif etmektedir. 
Ondan sonra bu tasarı Büyük Millet Meclisine 
mal olmuştur. Meclis bu kanunu kendisine 
maletti, komisyonların müzakereleri de mey
dandadır. Bendeniz burada bizzat iki bin dö
nümün icabında bin dönüme kadar indirilmesi
ni teklif ettim. Meclis kabul etmedi, Hükümet 
nihayet tasarıyı getirdi, fakat bunun üzerinde 
istediği gibi işlemek Meclisin hakkı ve salâhi
yeti dahilindedir. Buna kimse karışmam. Ar
kadaşımız kanunların ne şekilde yapıldığını ve 
nasıl çıktığını bilir ve takdir eder sanırım. 

Evet arkadaşlarım; bu memlekette istihsal 
dâvasını halletmeli için muhakkak surette mül
kiyet meselesine bir istikrar ve emniyet vermek 
lâzımdır. Yüksek Meclisinizin kabul buyurmak
ta olduğu bu tasarıda bu emniyet sağlanmakta
dır. Bendeniz bu işin mesuliyetini omuzlarıma al-
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mış bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, bu
nun yakın tarihte istihsal sahasında neticeleri 
görülecektir. 

Arkadaşlarım bugün bu memleket bir dönüm 
noktasındadır. Yeni vasıtalarla teknik ziraat 
gittikçe genişlemektedir. Bunun büyük fayda
larını bekliyebiliriz. Memleket o zaman iktisadi 
refahın ne demek olduğunu bugünden daha iyi 
anlıyacaktır. 

Arkadaşlar, bu tasarı ile kabul buyurmuş 
olduğunuz sekizinci ek madde geçen tasarıda 
mevcut olmıyan bir şeydi. Bu memlekette top
raksız insanlardan daha çok, evi olmıyan, yeri 
olmıyan, yuvası olmıyan insanlar vardır. Bun
lar kabul buyurmuş olduğunuz tasarı ile yuva 
sahibi, ev sahibi olacak; bu suretle memleketin 
en büyük kısmını teşkil eden sosyal bir dâva 
kendiliğinden halledilmiş olacaktır. Biz büyük 
iddialar peşinde değiliz. Ve tevazu içinde çalış
maktayız. Fakat emin olunuz ki bu Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu iskân politikasiyle bir
likte tatbik edilmesiyle bizi hedefimize daha sü
ratle yaklaştıracak ve bu kanun tatbik edilmeye 
başlandığı gün eskisinden çok daha iyi neticeler 
verecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Karar yüksek 
heyetinizindir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi tasarının tümü hakkın
daki konuşma bitti. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Lehte konuş
mak için de söz veriniz. 

(Son söz milletvekilinindir sesleri) 
BAŞKAN — Son söz milletvekilmiridir, kay

dı burada işlemez. Lehte Biakan konuştu, tşi ye
niden münakaşa e'tmiye lüzum yoktur. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Gedikli Erbaş Kanunu tasarısı ile Bin
göl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Or
dunun bilûmum sınıflarına mensup gediklilerin 
maaş ve terfi hakkındaki Kanun teklifi ve MİM 
Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/732, 2/225) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gedikli Erbaşlar hakkındaki Kanun tasarı-

[1] 261 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Hinin öncelik vo ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederini. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanının bu 
teklif indeki öncelik kayd ım kabul edenler... Ka
imi etmiyenler.. . Kabul olunmuştur . 

Tasarının tümü hakk ında söz is t iye n yoktur . 
Maddelere geçilmesini kaimi edenler... Kaimi 
etmiyenler.. . Maddelere geçilmesi kaimi edilmiş
t ir . 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi de istenmek
tedi r . ivedi l ikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kaimi edenler... Kabul etmiyenler.. . ivedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Gedikli Erbaş Kanunu 

Gedikli erbaşlık şar t lar ı 

MADDE 1. — Türkiye. (mnvhuriyeti Ordu
sunun, ka ra , hava, deniz kısımları ile j andar 
ma ve gümrük koruma birlikleri kuruluş lar ın
da gedikli erbaş olmak için : 

a) En az or taokul ve eş id i okulları bitir
d ik ten sonra gedikli erbaş okullarım veya sa
na t enst i tüler ini b i t i rmek; 

b ) 18 yaşını ikmal etmiş o lmak; 
Şar t t ı r . 

B A Ş K A N —- Söz isitiyen yoktur . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Gedikli erbaş olacakların ge
dikli. erbaş okullar ı ile sanat enst i tüler ine gir
me. şar t lar ı , sınıfları ve meslekleri, yet iş t i r i lme 
usulleri, okuldan, çıkarı lmaları ve her sınıf ve 
meslek için a ranacak şar t la r ve nitel ikler Millî 
Savunma Hakanl ığının teklifi ve 'Bakanlar Ku
rulunun. ka r a r ı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenleı*.. Madde kabul edilmiştir. 

Erbaşl ık nasbi 
MADDE .">. - Birinci, maddedeki şar t lar ı 

haiz olanlar, Millî Savunma, Bakanl ığınca veya 
ilgili bakanl ık la rca gedikli, çavuş nasbedil ir ler . 

Gedikli çavuş ııasbedilenlerin aylıkları , na
sıp tarihini, t ak ip eden ay baş ından i t ibaren 
ödenir. 

BAŞKAN - • Söz istiyen yoktur . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaimi, edenler.. Etmiyen-
Icı'.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDK 4. — Sanat ensti tülerini bitirdik
ten. sonra mühendis yetişt ir i lmek üzere teknik 
okula gönderi lenlerden bir sınıfta bir defadan. 
fazla kalanlar gedikli çavuş nasbedilirler. Bun
lar. gedikli çavuş olarak fabrika stajına tâbi 
tu tu lur . S ta j la r ım başarı ile bitiremiyen erin 
stj ları uzatılır . Bu uzatma, üç staj süresini ge
çemez. Başarı göstermedikleri, staj süreleri , kı
demlerinden düşülür . 

BAŞKAN - • Söz isfiyen yoktur , Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ktmiyon-
ler.. Madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 5. -•• Sana t Enstitülerini, kendi he
saplarımı, bitiren, isteklilerin, gedikli çavuşluğa 
nasıpları için altı aylık fabrika stajını başarı 
ile bit irmeleri şar t t ı r . Bunlar ın gedikli çavuş
luğa nasıpları , fabrika, s taj lar ını bi t i rmeleri üze
rine derhal yapıl ır . 

Bunlar, s taj süresince askerî or taokul öğren
cileri gibi. giydiri l ir , beslenir ve aylık alır. 

BAŞKAN —- Söz istiyen. yoktur . Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ktmîyen-
leı\. Madde kabul edilmiştir . 

Başarı göstereniiyenler 
M A D D E (>. •— (İedikli hazırlama, or taokul

larını biti rem iy enleri e gedikli erbaş adayı olarak 
kı ta s taj ına ve gedikli erbaş okul lar ına gönde
r i lenlerden gerek s ta jda ve gerek gedikli erbaş 
okul lar ında başarı gösteremedikler inden veya. 
diğer sebeplerden dolayı gedikli erbaş okulları
na a lmmıyanlâr veya bu okul lardan çıkarı lan
lar yaşıt ları ile birl ikte askerlik işlemine tabi 
tu tu lmak üzere serbest bırakı l ı r lar . Bunların 
okul larda vo stajda, geçen, öğrenim süreleri , ey
lemli hizmetlerinden sayılmaz. 

BAŞKAN - Söz istiyen yoktur . Maddeyi 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler.. Ktmiyon-
Icı'.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE T. Birlik, ve ku rumla rda asker
lik hizmetlerini, yapa rken istekleri üzerine ge
dikli erbaş okuluna gönderi lenlerden, gedikli 
erbaş okullarında, başarı gösteremiyenlerle sağ
lık durumlar ından başka sebeplerle çıkarılan
lar. muvazzaflık hizmetlerini tamamlayınca, ter-

! his edilirler. Ancak bu gibilerin okula gidiş ve 
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gelişleri için yolda geçirdikleri günlerle gedik
li erbaş okullarında geçirdikleri süreler muvaz
zaflık hizmetinden sayılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen. yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MA DDK 8. — Sanat enstitülerinde Millî Sa
vunma Bakanlığı hcsaıbına okuyanlardan başarı 
gösteremiyenlerle sağlık durumlarından başka 
sebeplerle bu enstitülerin her 'hangi bir sınıfın
dan çıkarılanlar .hakkında da G neı madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Aylıklar, çeşitli zamlar ve yardımlar 
MADDE 9. — Her amv ve meslekten gedik

li erbaşların aylık asılları ile tutarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Rütbesi 
Aylık aslı 

Lira 

20 
25 
30 
35 

T utan 
Lira 

175 
200 
225 
250 

Gedikli çavuş 
» üstçavuş 
» başçavuş 

Başgedikli 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 10. — Gedikli erbaşların aylıkları 
peşin verilir. Ölümleri halinde kıstelyevm sure
tiyle kesinti yapılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 11. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 nci maddeleri hü
kümleri gedikli erbaşlar hakkında da uygulanır. 

Yolluk hesaplarında bir üst derece aylık asıl
ları ve 30 . 1 . 1946 tarihli ve 4843 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek istihkaklar için 4807 sayılı 
Kanundan önceki aylık tutarları esas olarak alı
nır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 12. — Yükselme şartlarını haiz ol- j 

duldan halde kadrosuzluk dolay.isiyle yükselmi-
yenlerclcn 13 ncü maddede yazılı bekleme süre
sini geçirmiş olanlar her rütbede veya üst kade
mede iki defaya münhasır olmak üzere yükseltile
bilirler. 

.Bu hüküm başgediklilik son kademesinde 
bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Yükselme ve bekleme süresi. 
MADDE 13. — Yükselmeler, kıdem ve ehli

yete, kadro müsaadesine dayanır. 
İler rütbede bekleme süresi en az üç yıldır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 14. — Üst derece aylığına ehliyet 
gösteren başgediklilerin enaz üç yılda bir olmak 
ve en çok üç defaya münhasır ̂ bulunmak şartiyle 
aylıkları birer kademe yükseltilir. 

Başgediklilerin alacakları aylık asılları ile tu
tarları aşağıda gösterilmişi ir : 

Rütbe kıdemi 
Aylık aslı 

Lira 

Nasînndau itibaren fiilen en az 
üç yılını bitiren başgedikli 40 
Birinci yükselme kademesinde 
fiilen enaz üç yılını bitiren 
başgedikli 50 
ikinci yükselme kademesinde 
fiilen enaz üç yılını bitiren 
başgedikli 60 

Tutar 
Lira 

300 

350 

400 

BAŞ D AN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 15. — Gedikli erbaşların yüksel
meleri imtihanla olur. İmtihanlar Temmuz ve 
Ocak aylarında yapılır. İmtihanlarda kazanan
ların yükselmeleri ilgili Bakanhklrca icra olu
nur. Bu suretle yükseltih nler, yükseltildikleri 
İrademe aylıklarını imtihanları takibeden ay 
başından itibaren alırlar. 

Tutuk olanlar imtihana giremezler. Tutuk
lardan beraet edenler, kulemi erinci en kaybet
mezler. 

SİNAN TEKEL LOĞ Ll" (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, kanunu, ivedilikle müzakere edi
yoruz. Kanunu henüz aldığımız için okuyama-
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dik . Bizim, Millî Savıııııua Komisyonu, iKlısas 
komisyonu olarak yapmış olduğumuz, yazmış 
olduğumuz tasarısı burada bağlı değildir. 

BAŞKAN Bağlıdır. 
SİNAN TKKLLİOOLU (Devamla) Bütçe 

Komisyonu, ihtisas komisyonu olan Millî Savun
ma Komisyonunun or taya koymuş olduğu esa-
satı hiç nazarı itibara, a lmadan , kendi bildiği 
gibi, askerlikle alakası olmadığı halde, bu tasa
rıyı baştan aşağı değişt i rmişt ir . 

Burada bilhassa kanuna bir imtihan keyfi
yeti. geçmiştir. İmtihan, ne demek? Bunlar za
ten. mektepten çıkarken, imtihan olmuşlardır . 

(Gedikliler çavuş olarak kıtaya i l t ihak el iniş
ler ve her sene sicil almışlardır . Sicilleriyle ter
fii; müstahak olmaları lâzınıgelirken buraya 
imtihan kaydı konulmuştur . 

Mecliste bir kamın müzakere edi l i rken ih
t isas komisyonunun ele almış olduğu tasarı 
müzakere, edilir. Askerlik başlı başına bir mes
lek olduğuna göre nasıl oluyor da Bütçe Ko
misyonu kendisini yani parayı a l âkada r etmiyen 
eskerlik işine karış ıyor? (Jok rica ederim. Ihı is
leri böyle kar ı ş t ı ra rak birçok insanların huku
kuna 'id atnıamahyız. Buradaki, imtihan kaydı
nın kalkması lâzımdır. Millî Savunma Komisyo
nunun ortaya koymuş olduğu maddenin mü
zakeresi lâzımdır. Bunun için de bir t ak r i r ve
riyorum. Uûtfen kabulünü rica ederim. 

AIIM.KT REMZİ Y T T R K O J R (Seyhan) 
I hükümet istedi. 

SİNAN TKKNLlOfJLU (Seyhan) Hükü
met, bizde de vardı , niçin isteriR'di. 

BAŞKAN —- Rica ederim, s ı radan sıraya ko
nuştu ıyaJım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KİR (Samsun) ••-- Efendim, arkadaşımız gedil-
lilerin terfi inde bu maddenin vaz 'e tmekte ol
duğu imtihan usûlünün kaldırılmasını ileri sür
dü ku- ve Millî Savunma Komisyonunun, Hü
kümet tasar ıs ındaki bu kaydı kaldı rmış oldu
ğunu ve 'Bütçe Komisyonunun ise bu kaydı tek
ra r koymuş bulunduğunu söyliyerek itirazda 
bulundular . 

Millî Savunma Komisyonunun bu ihtisasına 
diyeceğim yoktur . Fakat asıl bu kanunu hazır-
lıyan ihtısa's erbabı t a tb ika t l a bu imtihanı fii
len idame etmektedir ler , Millî Savunma Bakan
lığı id a bu ihtisas •erbabının nokta i nazarını ka
bul etmiş olarak bu şekilde t a tb ika t ı yürü tmek-
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tedir. Nihayet Bütçe Komisyoıınun yaptığı da, 
halen ve fiilen ta tb ik edi lmekte olan şekli ka
nun metnine koymaktan ibaret t i r . 

BAŞKAN Vani Bütçe Komisyonu Hükü
metin ilk teklifini kabul etmiş oluyor. 

M İ L L Î SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ (II. K Y Ü P DURU KAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, takriba iki saat evvel elimize 
gelen bu kanun tasarısı üzerinde bir tetkik yap
maya imkân yoktur. Millî Savunma Komisyo
nunda görüşüldüğü vakit, böyle bir imtihan tek
lifi ile karşılaşmamıştık. Esatsen »örüldüğü veç
hile tasarı, şimdiye kadar muta olan şekilde ya
pılmamış, hangi komisyonlardan geçmiş ise, o 
Komisyonların raporları , bu tasarı ile beraber 
gelmesi lâzım gel irken bu da: olmamıştır. Bina
enaleyh, bunun üzerinde açık, sarih görüşme
ye de imkân bulunamadığı için söz almamış bu-
luuuyorudum. 

Sayın Bakan, Hükümet teklifinde esasen im
tihan vardı diye buyurdular . 'Fakat ben, Millî 
Savunma Komisyonundan geçen metne göre im-
lihan teklifini hat ır lamıyorum. Burada Hükü
met ve Millî Savunma Komisyonunun teklifleri 
aynen yazılmamış olduğu için bunun üzerinde 
tereddüt içindeyim. İmtihan teklifi katiyen ha
tırıma gelmiyor. Simdi Millî Savunma Komis
yonunda birlikte çalıştığımız arkadaşların bir 
ikisiyle görüştük. Onların da bundan haberi 
yoktur. Binaenaleyh, bu şekil müzakere usul 
ve tüzüğe muvafık değildir. 

B A Ş K A N •-— Müsaade ederseniz Hüküme
tin maddesiyle Millî Savunma Komisyonunun 
1f> nci maddesini okutuyorum. 

Fıvvelâ Hükümetin 15 nci maddesini 'okutu
yorum. 

(1 hükümetin maddesi). 

Üst rütbe aylığı 
M A D D E 15. Yükselme şart lar ını taşıdığı 

halde kadrosuzluk yüzünden yükselemiyen-
1 erden enaz bekleme süresini iki kat olarak 
geçirmiş olanlar, her rütbe veya üst derecede 
bir defaya mahsus olmak üzere üst rütbe veya 
üst derece aylığını alır lar. 

Bu hüküm başgediklilerin son kademesin
de bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN Şimdi de Millî Savunma Ko
misyonunun .15 nci maddesini okutuyorum. 

(Millî Savunma Komisyonunun maddes i ) . 
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Üst rütbe aylığı 

MADDE 15. — Yükselme şartlarını taşıdığı 
halde kadrosuzluk yüzünden yükselemiyenler-
den bekleme süresini geçirmiş olanlar her rütbe 
veya üst derecede iki defaya münhasır olmak 
üzere üst rütbe veya üst derece aylığı alırlar. 

StNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Hükümetin maddesini de, Millî Sa
vunma Komisyonunun maddesini de dinlediniz. 
Görüyoruz ki, ne Hükümetin, ne de Komisyo
num metninde imtihan kaydı yoktur. Arka
daşlar, ihtisas komisyonu olan, askerlik işlerin
de ihtisas meselesini üzerine almış olan komis
yon memlekette bu sınıfa, rağbeti artırmak için 
gayet güzel şartlar koymuştur. Yüksek tahsil 
derecesinde tahsil görerek bu mesleke intisap 
edecek olanların adedini çoğaltmak istemiştir. 
Zaten kendisi ehliyet liyakat ve sicil üzerine ter
fi edeceğine göre, İm kaydi âdeta heveslileri 
bundan uzaklaştırmak üzere konmuş gibi gö
rüyorum bendeniz. Onun için, ihtisas komisyo
nu olan Millî Savunma Komisyonu maddesinin 
okunmasını ve kabul edilmesini Heyeti Oelile-
nizden rica ediyorum bunun için de bir önerge 
veriyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALİN (Kastamonu) — Buradaki imti
han kaydının metne. Bütçe Komisyonu tarafın
dan eklenmesinin sebebi şudur: Yeni bir kanun
la yeni bir rejime tâbi tutulmakta olan ve ayni 
zamanda terfileri yeni bir şekle bağlanan ve yük
sek derecelere kadar çıkacak olan bu elemanların 
bu dereceye kadar yükselmeleri sırasında Askerî 
Şûraca imtihana lüzum görülmüş bulunmakta 
dır. Esasen tatbikat bu suretle cereyan etmekle 
olduğundan encümenimiz de böyle bir fıkranın 
eklenmesini lüzumlu görmüştür. 

SINAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Askerî Şûranın mütalâa ve kararı 
İhtisas Komisyonu olan Millî Savunmaya gelme
den nasıl olmuşta Bütçe Komisyonuna gitmiş, 
anlıyamadım. Bütçe Komisyona doğrudan doğ 
rüya bütçe ile ilgili konulara bakar. Halbuki bu 
bir meslekî ihtisas işidir. Bütçe •Komisyonu da 
bu branjda mütahassıs değildir. Bu usulün or
tadan kaldırılmasını ve Millî Savunma maddesi
nin kabul buyurulmasmı çok rica ediyorum. 

BAŞKAN --• önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebeplere binaen Alillî Savunma 
Komisyonunun maddesinin bu madde yerine 
konmasını teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZÖÜ-̂  
S.Ü (11. EYÜP DURUK AN (Hatay) — Mufr-
terem arkadaşlar, bu kanunun bu şekilde mü
zakere edilmesine ben vicdanen taraftar deği
lim. Çünkü Hükümet teklifinin de bu dağıtılan kâ
ğıt üzerinde mukayyet olmasuşarttır! Bu, yoktur. 
İkisini birbiriyle mukayeseye imkân olmadığı için 
münakaşa edip bir hakka vasıl olmaya imkân 
yoktur. Binaenaleyh bu müzakerenin usulünde 
olmadığını dikkat nazarınıza arzederim. 

BAŞKAN — Son günlerde gelmekte olan ev
rakın çokluğuna binaen matbuaların yalnız son 
mel inleri, teklifleri basılmak suretiyle amelî bir 
neticeye vasıl olundu. Başka suretle de mesai 
ya [imaya imkân bulunamamıştır. Yalnız böyle 
ihtilâf ve münakaşayı mucip olan yerlerde me
tinler okumak suretiyle meselenin halli yolu
na gidilmiştir. 

RASİM EREL (Konya) — Muhterem arka
daşlar, gedikli erbaşların daha ziyade terfileri
nin imtihanla icra edildiğini şimdi öğrenmiş bu
lunuyoruz. Yalnız bu tasarının başlıca hedefle
rinden biri de bu sınıfı teşkil eden gedikli erbaş
ların, Devlet memurların, askerî teşkilât ve su
baylara olduğu gibi, tamamen eşit haklara malik 
olmaları mevzuudur. Bir defa gedikli erbaş ola
bilmek için evvelâ ortaokul mezunu olmak, bir 
sene staj görmek ve iki sene de meslekî tahsil 
yapmak gibi merhaleleri aşmak lâzımdır. Bu 
merhaleleri aştıktan sonra tekrar Ankara'ya ge
lip yeniden imtihana girmesi gibi bir vaziyev, 
doğru olamaz. Bir gedikli erbaş vazifesinde ehil-
se, iyi sicil almışsa, meslekinde temayüz etmiş 
demektir. İmtihanda bir şans payı bulunduğuna 
göre. böyle bir kimsenin bir imtihana girmesi '•) 
senelik terfi hakkını tehlikeye koyması demektir. 
Bu ise doğru değildir. Binaenaleyh bu bakımdan 
diğer emsali gibi bu gedikli erbaşların da imtiha
na tâbi tutulmamaları lüzumunu arzediyor ve 
bir de takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır, Hükümetin 
teklifinde imtihan kaydı yoktur, Millî Savunma 
Komisyonu da imtihan usulünü terviç etmemiş-
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lir. Yalnız Bütçe Komisyonu bu imtihan kaydını 
ilave etmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZLÜSÜ MUZAF
F E R AKALİN (Kas tamonu) —• Arkadaş la r , 
mesele t amamen Kamutayın t akd i r ine tâbidi r . 
Yalnız bir noktayı bel i r tmeyi muvafık b u l d u m : 
Bütçe Komisyonu d u r u p du ru rken , bu iş ihti
sası dâhi l inde olmadığı halde, bu kaydı i lâve 
etmiş dediler. Bütçe Komisyonu bu kayd ı ııieııı 
koymuştur , iki sebebi vardı r . Birisi, Asker î Şu
ralını imtihan rejimini tavsiye et t iği anlaşıldı. 
(Böyle şey olmaz seslei'i) H ü k ü m e t bunu komis
yonda ifade etti . Ve h a t t â Askerî Şûranın tav
siyesi gereğince halen ve fiilen bu imt ihan usu
lünün ta tb ik edi lmekte o lduğunu söyledi. Bütçe 
Komisyonu da halen ve fiilen ta tbik edi lmekte 
o lan bu rejimi maddede ifade etmeyi uygun gör
düğünden dolayı bunu fıkrada ifade ett i . 

Takd i r yüksek heyet inizindir. 
MİL L Î SAVUNMA KOMİSYONU SÖZUÜ-

SÜ Ol. UYUP DURUK AN (Ha tay ) Muhte
rem arkadaş la r , Millî Savunma Komisyonunuz 
Asker î Âli Şûranın bu gibi müta lâa lar ın ı daima 
hürmet le karş ı lamışt ı r , ve daima da hürmet le 
karş ı lar . F a k a t Hükümet , Askerî Âli Şûra da 
bunu böyle istiyor diye Millî Savunma Komis
yonunuza bir i ş ' a r da bulunmamışt ı r . Sonra Büt
ee Komisyonu istediği vaki t Askerî Âlı Şûranın 
mütalâasına i t t 'ba ediyor, istemediği vakit onun 
mütalâası is t işaridir diyor. Böyle iki larafl ı 
ha reke t olamaz a rkadaş la r , İki gün evvel Ordu 
Barem Kanunu müzakere edil irken -benim bir 
takr i r in i üzerine cereyan eden müzakere esna
sında aynı şekilde muamele cereyan etmişt ir . 
Askerî Ali Şûranın talebini Millî Savunma Ba
kanı ve diğer bir general a rkadaş ımız izah et
t ikler i halde, o is t işar idir denmişt i r ve Askerî 
Ali Şûranın mütalâası zerre k a d a r dikkat na
zarına al ınmamışt ır . Binaenaleyh Askerî Şûra 
böyle istemiştir nıüialâasiyle buraya gelinmesi 
doğru olamaz. 

Tek ra r a rzed iyonun . Hükümetin teklif etti
ği ve Millî Sovunnıa Komisyonunun kara r laş 
t ı rdığı maddeler yauyana yazılıp mukayese 
edi lmedikten sonra sırf Bütee Komisyonunun ha
zırladığı metin üzerinde, ka r a r vermenin isabet
li olamıyacağmı t e k r a r dikkat nazarlarınıza ar-
zediyorum. Binaenaleyh bunun yeniden basıla
rak Kamutaya arzedilnıesi lâzımgelir kanaa t in 
deyim, 
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\ Bunu bu şekilde hallini sağlamak için ieabe-
I diyorsa bir de t ak r i r takdim edeceğim. 

| SAİT KOKSAL ( İ spa r t a ) — Millî Savunma 
! Komisyonu sözcüsü bulunmalar ı dolayısiyle 

kemli ler inden bir sual soracağım. Bütee Komis-
j yonu adına, gedikli ler in yükselmesi için imtihan 
j usulünü fiilen cereyan et t iğini ifade ettiler. 11a-
j leıı var mıdır. ' Bu usul halen cereyan e tmekte 
ı midir"; 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZOÜ-
! St'l Ol. UYUP DURUK AN (Devamla) — Ha-
j yır sicilleri vardır . Sicil ve teklifleri falimatna-
ı meleri mucibince teshil ve tasdik edilmiş ise 

terfi ederler. 
SAİT KOKSA L ( İ spar ta ) — İmtihan mev

zuunu Bakan izah etsinler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) Arkadaş lar , bu husus filhaki
ka yeni rejime güre imtihana t;îbi olsun mu ol
masın mı diye bir münakaşa mevzuu olmakta
dır. Ksasen kanun Meclîse gelirken kıdem, el
liye! ve kadro esasına ^övv terfihi yapılması esa
sı konulmuş bu lunmaktad ı r . Ancak bu esas bu
gün fiilen fat'bik edilmektedir , imtihan usulü
nün cereyan ve idamesine mâni değildir . Yal
nız, bu imtihan usulünün devanı edip etmemesi 
'keyfiyeti filhakika Millî Savunma Komisyonun
da Bakanlık namına bulunan mümessiller huzu
runda mevzuubahis edilmişse de Hükümet in ta
sarısına ve komisyonun n'oıktai nazarına göre 
a r t ık bundan sonra gedikli erbaşların subaylar 
gibi imtihanla değil, 'sicille terfi etmeleri esası
nın tesis edilmesi münasip görülmüştür . Tasarı 
bu tarzda Bütçe Komisyonuna gelmiştir. Bütçe 
Komisyonu müzakeresi sırasında, imtihan usu
lünün devam el m esi daha muvafık olacaktır 
kanaa t inde bulunmuştur . Şimdi mesele doğru
dan doğruya yüksek 1 akdiriııizle halledilecek 
bir mesele haline gelmiştir. Onun için Hükümet , 
bu işi ayrıca ve tamamen takdir inizle halledi
lecek bir keyfiyet olarak telâkki e tmektedir . 

BAŞKAN - Siz bir sual soraca'klınız. 
AHMET REMZİ YÜREOİR (Soylum.) 

Halen devam ediyor mu diye soracakt ım. Edi
yor diyorlar . 

BAŞKAN •—• Matbaa durumu icabı olarak 
son şekildeki tasarı lar iltizam edilmektedir . 
Bütçe Komisyonunun metni elinizdedir, kendi 
metniniz de vardır . Kendi metninizle mukayese 
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ederek işi intaç etme kolaylığı yanında Hükü
metin metnini bastırıp yeniden getirmek de var
dır. Bunun ne kadar zaman ve k'ülfeti mucip 
olacağını takdir buyurursunuz. Kendi komisyo
nunuzun metnini size verelim. Orada icabeden 
noktalan karşılaştıralım. 

Heyeti umumiye imtihan meselesi hakkında 
kâfi miktarda aydınlandı. Binaenaleyh başka 
bir sözünüz varsa söz vereyim, söyleyin. Yok 
bütün mesele bu noktadan ibaretse önergeyi 
oya sıınocağım. 

MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ (il. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Tüzüğü
müzün 28 nci maddesinin son fıkrası şöyle der: 
«Düşüncesi sorulan komisyonun raporu, öteki
ler gibi basılır ve üyelere dağıtılır.» Bu yapılma
mıştır. Binaenaleyh Tüzüğün hilâfında yapılan 
bir iş doğru olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzük hilâfında ya
pılmış bir iş yoktur. Zaruretten mütevellit bir 
vaziyet vardır. Şimdi şekil üzerinde durmıya-
lım, esasa mütaallik birşey var mıdır? (Reye 
reye sesleri). 

Önergeleri oyunuza sunmak üzere okutuyo
rum. 

(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Büt

çe Komisyonunun 15 nci maddesi yerine aşağı
da teklif ettiğim maddenin kabulünü rica ede
rim. 

Konya 
Rasim Erci 

Madde 15. — Gedikli erbaşların yükselme
leri, sicil almaları yoluyla Bakanlıkça yapılır. 

BAŞKAN — Şimdi Rasim Bey, siz de Millî 
Savunma Komisyonunun metnine iştirak ediyor 
musunuz1? 

KASİM EREU (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Şu halde Millî Savunma Ko

misyonunun metninin okunması hakkındaki 
önergeyi kaimi edenler... Etmiyenler... önerge 
nazara alınmıştır. 

Şimdi Millî Savunma Komisyonunun metni
ni okuyoruz. 

(Millî Savunma Komisyonunun 15 nci mad
desi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Efendim Millî Savunma Komis

yonunun bu maddesi Bütçe Komisyonunun mad
desine tekabül etmiyor, tensip ederseniz bunu 
komisyona verelim orada yeniden tedvin etsin
ler. (Muvafık sesleri). 

O madde geldikten sonra tasarının müza
keresine devam ederiz. 

4. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şiınsel'in, Hayvan Hırsızlığının M en'i hakkın
daki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu Muvakkate 
bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun teklifi 
re İçişleri Komisyonu mütalâası ile Adalet Ko
misyonu raporu (2/176) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

AKİF İYİDOGAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, yüksek huzurunuza gelen tasarı; Fe
ridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın teklifi üze
rine Adalet Komisyonunun Hükümetle iş bir
liği ederek hazırladığı metin hakkında İçişle
ri Komisyonunun mütalâası alındıktan sonra 
verilen şekli ihtiva etmektedir. Hayvan hırsız
lığı derdi memleketimizin iktisadi, içtimai 
esaslı dertlerindendir. Ferudun Fikri Düşünsel 
arkadaşımızın bu noktai nazarı yerindedir. Fa
kat Adalet Komisyonunun bize getirdiği metin, 
Düşünsel arkadaşımızı tatmin etmemekle bera
ber, hayvan sirkatinin men'i hakkında kırk 
yıldan beri yürürlükte bulunan hükümleri kal
dırmakta, hayvan alım satımını resmî senet, 
akit ve tasarruflar şekline koymak suretiyle 
elimizdeki Kanunu Medeniye ve Borçlar Ka
nununa aykırı istisnai bir hükmü kabul etmek, 
te, diğer taraftan Ceza Kanununun metnine 
yakışan bâzı hüküm ve-maddeleri de ihtiva ey
lemektedir. Arkadaşlar, bundan 40 sene evvel 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında da yine bu
günkü gibi hayvan hırsızlığı derdi memleketin 
esaslı dertlerinden birisi idi. İki mülkiye müfet
tişinden birisi Asya'yı Osman i'ye. gönderildi. 
Ali Şeydi bey merhum İrak'a kadar uzandı, 
Irak aşiretleri arasında hayvan hırsızlığı vuku
unda tatbik ettikleri kassam usullerini iktibas 
etti. Mülkiye müfettişi Haydar Bey, sonradan 
Yan valisi olan zat da, Rumeli Vilâyetlerini do
laştı, bilhassa Arnavut örf ve âdetlerinden olan 
çalınan hayvanı ancemaatün tazmin ettirmek 

[11 237 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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usulünü getirdi. Böyle bir kanun, o zamanın 
Meclisi Mebusan ve Ayanı tarafından dahi ka
bul edilmemiştir. 1327 tarihinde bu, kanunu 
muvakkat halinde çıkarılmıştır. 

Bugün bir yerde bir hayvan çalınırsa izi sü
rülür, hangi köye uğrıyorsa o köyden izi çıkın
caya kadar aranır, izi çıkmazsa o köy ancemaa-
tin mesul tutulur. Adalet Komisyonu getirdiği 
metinde bunu esasından hallediyor. Hakikaten 
medeni olan, layık olan ve bugünkü ceza siste
mimize uygun olan da budur. Hayvan da mal
dır, hayvan hırsızlığı da mal aleyhine işlenen 
bir nevi suçtur. Ceza Kanunun mal hakkında 
işlenen suçlara hangi bap, hangi fasılda ise bu
nun da oraya sokulması ve tadilinin geçirilmesi 
icabeder. Düşünsel arkadaşımızın getirdiği tek
lif: hakikaten büyük ve ağırdır. Düşünsel, yaşa
makta olan hayvan hırsızlığı hakkındaki kanu
nu muvakkati kaldırmak istemiyor, yalnız buna 
bir geçici madde koyuyor. Bir kere meşhut suç 
gibi takip edilsin deniyor. Malûmu âliniz şehir 
hududu içerisinde işlenen suçlar meşhut suçlara 
göre yıldırım usulüne tâbidir; halbuki şehir dı
şında işlenenler, hayvan sirkat fiilleri bunun 
dışında kalıyor, işte bunlarda bu hükme tâbi 
olsun deniliyor. Adalet Komisyonunun getirdiği 
metinde bu yoktur. Diğer taraftan Adalet Ko
misyonu mal aleyhine müteveccih bir suça çok 
ağır cezalar koyuyor. Mal aleyhine böyle bir 
suç oldu mu, Ceza Kanunumuza göre, bu ya 
ahırın kilidini kırarak «sirkati mevsufe» şeklin
de bir hırsızlık olur ki bunun cezası ağırdır ve
ya hırsızlık, saldım bayıra, mevlâm kayıra şek
linde serbest ve başı boş bırakılan hayvanlar
dan birisi üzerinde olur, bu da «sirkati âdiye» 
hükmündedir ki, bunun cezası da hafif olacak
tır. Bendeniz bu an cemaatin mesuliyet usulü
nü kaldırmaya taraftarım. 

I Tayvan hırsızlığım cezalandırma dereceleri 
hakkında Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
cezaların cinsine, nevine de diyeceğim yoktur, 
hattâ bunlara taraftarım. Yani bizde şimdi yü
rürlükte bulunan kanuna göre mükerrer olarak 
hayvan çalanlar, bulunduğu mmtakadan sürgün 
cezasiyle uzaklaştırılırlar. Yeni metinde ilk defa 
böyle bir cezaya çarptırılanlar sürgün olarak 
gönderilebilecektir. Fakat benim iliştiğim nok
ta şudur: Büyük baş hayvan alım satımında iş 
tahrirî şekle bağlıdır. Hattâ bize ilk getirdikleri 
zaman menşe şahadetnamesi diye getirdiler, 
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Menşe şehadetnamesi ancak gümrüklerde aranan 
ve bu unvanlarla mevzuubahis olan bir vesika
dır. Bunu ondan almak lâzımgelirdi. Buna, ni
hayet iktisap kâğıdı ve Türkçe olarak hayvan 
satış belgesi diyelim dedik ve nitekim böyle 
gelmiştir. 

Arkadaşlar, resmî senede bağlı bir tasarruf, 
resmî senet olmadan yapılırsa o iş nihayet usul
süzlükten ibarettir. Muhtarın huzurunda yapıl
ması lâzımgelen bir akit olmalı ki muteber ol
sun. Demek olur ki, tıpkı alım satım akdi gibi 
memuru mahsusun önünde yapılan bir akit va
ziyetinde olacaktır. Arkadaşlar, eğer büyük baş 
hayvanların alım ve satımı akdine hukuki bir 
rabıta vermeye ihtiyaç varsa, bunun yeri Borç
lar Kanunu olmak lâzımdır. Halbuki burada 
vâzıı kanunun kabul etme yolunu tuttuğu nok
ta, suç işlemeyi önleme bakımından (preventif) 
bir tedbir değil, te'dibî bir tedbir mahiyetinde
dir. Buna riayet etıniyenlere de ceza tâyin edi
yor. Sureti umumiyede teklife ve temas edilen 
bu mevzua kıyınıyacağım. Onun için kanunun 
reddini teklif etmiyorum. Fakat iş biraz dara 
gelmiştir. Müsaade ederseniz yüksek huzurunuz
da mümkün olduğu kadar olgunlaşacak olan 
böyle bir tertibi kısa bir müddet için de çıkarıp 
heyeti içtimaiye huzurunda, muhitinde tecrübe 
sahasına koymıyalım. Alınacak neticelere göre 
kısa zamanda bunun tadiline gidilmek zarureti 
hâsıl olacaktır. Hususiyle Ceza Kanunu tadilâ
tında, Borçlar Kanunu tadilâtında bu hususlar 
nasıl olsa mevzuubahis olacak ve bunun tadili 
cihetine gidilecektir. Bilhassa seçim bölgemde 
görüldüğü, üzere, bu hayvan sirkatları gibi, ol 
yığınlarının yanması gibi bâzı hasarlar vardır 
ki, bu mevzularda da eğer önleyici tedbirlere 
yer vermek gerekiyorsa bunu da nihayet çiftçi 
mallarının korunması konusunda düşünmemiz 
lâzımgelir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
- (Başkana hitapla) Bu kanım zatiâliniz ta

rafından teklif edilmiştir, bunun müzakeresîn-
d • başkanlık edemezsiniz. 

BAŞKAN - Benim bunda bir rolüm yoktur. 
İki komisyondan geçmiştir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
- • Bu kanun tasarısının müzakeresi sırasında 
sizin başkanlık etmeniz doğru olmaz, öyle bir 
kanun ki, başkanlık eden zat tarafından teklif 
edilmiştir (Meclisin malı olmuştur sesleri) Bi-
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naenaleyh, başka bir başkanın başkanlığında bu 
tasarının müzakeresi lâzımdır. îlk devre içtima-
larmda, birinci veya ikinci devrede bu şekilde 
bir hâdise de olmuştur, bu hâdiseyi zatiâlinizin 
bilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Ben her şeyi bilirim. Vaziyeti 
mütalâa ettim. Ben bu hususta tamamen bitaraf 
biı* durumdayım. İki komisyondan geçmiş ve 
komisyonun malı olmuştur. Benim burada bu
lunmamın tasarı üzerinde hiçbir tesiri yoktur. 
Ne inip söz söyliyeceğim var, ne de karışacağım 
var. Kamutay ister kabul eder, ister ret eder. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — 90 ncı maddeyi 
okuttur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
IIALÎM ERGUN (Ankara) — Efendim; Sayın 
Feridun Fikri Düşünsel'in teklifi komisyona bu 
mevzuu hatırlatmaktan ibaret kalmıştır. 

Evvelce kanunu muvakkat halinde mevcut 
olan kaideleri tetkikten sonra müstakil ve ta
mamen teklif haricinde yeni bir metin hazırla
narak ve içişleri Komisyonunca mütalâa edilmiş 
bir metin olarak huzurunuza arzedilmiştir. Dü
şünsel arkadaşımızın teklifindeki esaslar komis
yon teklifinde katiyen mevcut değidir. 

BAŞKAN —• Benim, bu teklifi kanuni müna
sebetiyle ne söz söyliyeceğim var, ne de bir şey. 
Tamamen bitaraf bir durumdayım. Kendiliğim
den çıkıp da bir noktayı da müdafaa edecek de- 1 
ğilim. 

Buyurun Hulusi Bey. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, • 

mâruzâtım cevap mahiyetinde değildir. Yalnız 
tasarıyı okuduğum zaman bunun Sayın Feridun 
Fikri Düşünsel'in teklifine bir ek olduğunu, 
fakat komisyonun; içişlerinin ve Hükümetin de 
mütalâasını kabul etmek suretiyle eski kanunu 
ilga edip yeni bir kanun tasarısı haline getirdi
ğini gördüm. Bendeniz bu hususa itiraz etmiyo
rum. Yalnız Tüzüğün 30 ncu maddesinin son 
fıkrası, «Komisyon kanun teklif edemez,» der. 
Ama «gelen her hangi bir mevzuu inceleyebilir» I 
de dediği için bu tasarının tüzükten aykırı ola
rak gelmiş olduğuna kanaat getirdiğimden üze- I 
rinde durdum. Ancak tasarı, yeni bir kanun I 
tasarısıdır. Onun için önce eskiden kabul edil- I 
miş olan başlıkla bugünkü başlığı ele aldıktan I 
sonra içerisine girmek lâzımdır. Eskiden 1329 I 
tarihli kanunda: «Hayvan Sirkatinin Men'i | 
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hakkında Kanun» denilmiştir. Yeni tasarıya bu
na imtisalen: «Büyük baş Hayvan Hırsızlığının 
önlenmesi hakkında» başlığı verilmiştir. 

Arkadaşlar, bir kanuna, meselâ Türk Ceza 
Kanununa cezaları önüyen kanun diye başlık 
yapılamaz, Askerî Ceza Kanununa «Askerî 
Suçlar önleme Kanun tasarısı» denilmez. Zaten 
hırsızlık hakkında kanun deyince, hırsızlığı 
menetmek için, önlemek için hükümleri İhtiva 
ettiği onun zımnında ifade edilmiş olur. Binaen
aleyh bu hususta bir de önerge veriyorum, ko
misyondan da rica ediyorum, orada da «Büyük 
Baş Hayvan Hırsızlığını Önleme Kanunu tasarı
sı denmiş, önlenme işi zaten içinde mündemiç 
olduğu için Büyük Meclise bu başlıkta tekrar 
edilmesin diye o şekilde kabulünü rica edeceğim. 

Arkadaşlar, bu tasarıda istisnai hüküm ola
rak hakikaten şiddete lüzum ve ihtiyaç vardır. 
Çünkü % 83 ü çiftçi olan Türük köylüsünün bü
yük baş hayvanları onların istihsal ve enerji 
temininde yegâne mesnet olan ve bütün mem
leketin kalkınma yollarnda halen dayandığı 
bir kuvvettir. Bu kuvvet her zaman dağlarda, 
ovalarda, bayırlarda dolaşır. Bunun için böyle 
bir kanuna lüzum ve ihtiyaç vardır. Yalnız bu 
kanun yapılırken acaba ne gibi usul takip et
mek lâzmdır. Sayın Akif Eyidoğan arkadaşmla 
temas ettim, bir de önerge takdim ettim. 

Hakikaten mal masuniyeti iktidar: Menkul 
ve gayrimenkul. Gayrimenkuller için Medeni 
Kanun, menkuller için Borçlar Kanunu tatbik 
edilmektedir. Burada maddede, hattâ «Büyük baş 
hayvanların alım satımı böyle bir kanuna tâbi
dir» denmiştir. Hayır hayır, bununla Borçlar 
Hukukunu zedeliyemeyiz. Büyük baş hayvanla
rın alım satımı meselesini belki Borçlar Kanu
nunda gösterebiliriz ama ceza bu kanunun içeri
sine girmez. Vatandaş hayvanını dışarıda satar, 
içeride satar müeccel para ile satar, muaccel 
para ile satar, trampa yapar, her türlü hukuki 
haklarını kullanır.... Onun için bendeniz bir 
önerge takdim ettim. 

Sonra hakikaten tasarıyı bir yönetmelik imiş 
gibi takip ve sair usuller konmuş. 

Bir suçun takibi için zabıta veyahut ödevli 
tutulan zevata şu yolda gideceksin diye yol 
gösterilemez. Bu, suçun nev'i mahiyeti ve ika
ma göre her yolda takip edilecek bir mevzudur. O 
halde burada maddelerinde köyle kısmen tah
didi olup olmadığını sayın Komisyonun izah 
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edeceğini bildiğim için artık bunun üzerinde de I 
durarak kaldırılmasını teklif etmedim ve etmi-
yeceğim. Çünkü nihayet ikazı, yol göstermek 
ve hedefe varmak için takibedileeek yollarda 

bâzı salâhiyetleri tahrik mahiyetinde telâkki 
ederim, ve zannederim ki, .kasıtları da odur. 
cezanın ağırlığı kenyfiyetinde kendileri ile be
raberim. Gayrimengru ve sebepsiz, şunun bu
nun malını aşırmak memlekette emniyetsizlik, 
huzursuzluk yaratanların bilerek yaptığı affı 
çok zor olan, önlenmesi lüzumu hattâ öncede de 
kabul edilen bir suçun cezasının bugün medeni 
hukukta yeri olmamak lâzım geldiğine göre 
bizim memleketimizde mal, can emniyeti için bu 
kanuna her halde çok lüzum vardır. Amma, 
maddesi gelince, arzedeceğim, bugün tatbik edil
mekte olan kanunda alan, satan, vasıta olan, 
elinde bulunduran kimselerin mevkuf olarak 
muhakemesine gidilmiştir ki, bunun vermiş ol
duğu acı neticeleri biz biliriz. Kimi bulursa 
içeriye atar, tahliye de edemezler, sonuna ka
dar vatandaş mevkuf kalıt*. Bu da çok ağır
dır. Delâil ve emmarenin kuvvetinin ele alın
masını arzettim. Maddeler okundukça önerge
lerimi takdim ederek sebeplerini iade cihetin
den değil de bâzı noktalardan, Hukuki ve cezai 

"cihetlerden arzederim. 

Bu kanunu getirdiklerinden dolayı Feridun 
Fikri Düşünsel arkadaşıma ve onu bugünkü va
ziyete kısmen uygun hale koyup, yeni bir tasa
rı haline getirip memlekette emniyet ve asayi
şi temin cihetini ele almış olan Komisyonla be
raber Hükümete teşekkür ederim. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar; ortadaki mevzu memleketteki hay
van hızsızlığını önlemektir. Bu memlekette re
alite olarak, elimizdeki istatistikler gösteriyor-
ki, vatandaşa huzursuzluk veren bir ıstırap var
dır. Şimdi bu huzursuzluğu önlemek için hu
zurunuza gelen kanunun şu maddesi veya bu 
maddesi üzerinde noktai nazar ihtilâfı, görüş 
farkı olabilir. Bence ne belge almak, ne belge
ye tâbi tutmak, ne de belge araştırmak ve hat
tâ ne de belge şartını tahakkuk ettirmiyenlere 
ceza vermek, Kanunu Medenimize olsun Borç
lar Kanunumuza- olsun menafi değildir. Bu ce* 
zaları pekâlâ, dilediği gibi, Yüksek Meclis ko
yabilir. Nitekim Adalet Komisyonu da bu su
retle hazırlamış ve Yüksek Meclise getirmiştir. | 
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Nihayet Adalet Komisyonu içinde bulunan yük
sek, dirayetli, hukukçu arkadaşlarımız bunu 
mevzuata münafi görmemiş ve bu tasarıyı bu şe
kilde hazırlıyarak, huzurunuza sunmuşlardır. 

Şimdi arkadaşlar; mevzuun ruhu bence, mem
leketteki hayvan hırsızlığını önleyip, vatandaşı 
huzura kavuşturacak bir kanun çıkarabilmekte
dir. Yoksa şekli şu olur, ruhu bu olur diye bura
da, bu işi savsaklamak bence doğru değildir. 
Çünkü bundan 40 sene evvel 1329 tarihli hayvan 
sirkatinin men'i hakkında imparatorlukça yapı
lan kanun, artık bugünün hukuk telâkkilerine 
uyacak ve vatandaşların bugünkü ihtiyacını te
min edecek mahiyette değildir. Şimdi artık, bu
günkü hukuk sistemi içinde, her hangi şekilde 
izi takip edip izi oradan çıkaramamak yüzünden 
nihayet izi takip edenlerin kimler olduğunu, bi
lirsiniz, bir jandarma erinin, birkaç köylünün 
izi meydana çıkaramadığı yüzünden birçok ma
sum vatandaşlara kassame yoliyle para tevzi edip 
onlara bir sürü maddeler tatbik edip onlardan 
çalman hayvanın parasını tahsil etmek doğru bir 
hareket olmaz. Devletin vazifesi; birincisi ölçülü 
tedbirler almak, ikincisi de her hangi bir kinue 
hırsızlık etmişse hırsızı yakalayıp, Ceza kanun
larının maddelerini tatbik suretiyle onu adalete 
tevdi etmekten ibarettir. Bu tasarı bugünkü ih
tiyaçlarımıza cevap verecek iyi bir kanun tasarı
sıdır. Hayvan hırsızlığını önlemek, vatandaşlara 
huzur vermek ve günün ihtiyaçlarını karşılamak 
bakımından da bu kanuna ihtiyaç vardır. Yalnız 
kanunda belge vermek, belgeyi vermiye yetkili 
insanlar veya teşekküller ihtiyar heyeti ve saire 
var. Bunların vazifelerini yapmadıkları haller 
var, sonra bir de hayvan sirkatini iri baş hayvan 
küçük baş hayvan diye iki sınıfa ayırıp küçük 
baş hayvanlar için Ceza Kanunundaki mevcut 
hükümleri kâfi görerek münhasıran iri baş hay
vanları tarif ederek bu hayvanlar için cezayı üç 
misline çıkarmak, daha ağır ceza müeyyidelerine 
tâbi kılmak, hattâ bunların ceza evlerindeki yer
lerini değiştirmek ve saire gibi bir takmı hüküm
ler vardır. Bunlar üzerinde tevakkuf edilmek su
retiyle daha hukuki ve daha adilâne bir şekil bu
lunabilir. Maddeleri geldiği vakit bunlar hakkın
daki görüşlerini ifade etmeye çalışacağım. 

Maruzatımın özü şudur ki: Bu kanun, bugün
kü içtimai ihtiyaçlara cevap verecek, içtimai ıs
tıraplarımızı hafifletecek bir kanun tasarısıdır. 
Kabulünde fayda vardır, 
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SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, tek

lifin aslı muhterem Düşünsel tarafından yapıl
mıştır. Serlevhası da hayvan hırsızlığının men'i 
hakkındaki 7 Nisan 1329 tarihli Kanunu Mu
vakkate bâzı hükümler eklenmesine dair Ka
nun diye yazılmış olduğu halde Adalet Komis
yonu bunu değiştirerek (Büyük baş hayvan 
hırsızlığının önlenmesi hakkında Kanun) diye 
yazılmıştır. Bu ifadeye göre koyun, keçi hariç 
kalıyor. Halbuki en ziyade hırsızlık koyun ve 
keçi üzerinden yapılır. Bu ifadeye göre koyun 
ve keçi bu kanun hükümlerinden hariç kalıyor 
ki, asla doğru değildir. Meselâ dağda, mer'ada 
bulunan bir sürünün çobanı uyku halinde bulu
nur. Bu kanun neden bu yolda tatbik edilme
sin? Hattâ at üzerinde oldukları ve terkilerin
de heybeleri bulunduğu halde gece vakti rast
ladıkları sürüden çobanının gaybubetinden ve
ya uyumasından bilistifade birer ikişer heybe
lerine sokarak çaldıkları dahi vâkıdır. Binaen
aleyh kanunun adının mutlak, olarak (Hayvan 
hırsızlığının men'i hakkındaki Kanun) diye es
kisi gibi yazılmasını ve maddelerdeki tâbirle
rin de sırası geldikçe ona göre tashih edilme
sini arz ve teklif ederim. 

IÇlŞLERÎ BAKANI EMıN ERÎŞÎLGİL 
(Zonguldak) — Benden evvel yüksek huzuru
nuzda söz söyliyen sayın arkadaşlar hayvan 
hırsızlığının memlekette nasıl bir ıstırap mev
zuu olduğunu anlattılar ve bunu zaten hepimiz 
biliyoruz, içişleri Bakanı olmak sıfatiyle benim 
en çok ıstırap duyduğum mevzulardan biri bu
dur. Onun için seleflerim ve ben, bütün valile
rimizden ve tatbikatta bulunan arkadaşlarımız
dan hayvan hızsızlığmm hakiki surette men'i 
hakkında anket yapmıştık. Sayın Feridun Fik
ri Düşünsel bu ıstırabı biran önce önlemek için 
bir kanun teklifinde bulundu. Biz bu kanun 
teklifine iltihak ettik. Artık bizim tarafımız
dan Yüksek Meclise bir- kanun teklifine lüzum 
kalmıyacağmı ve komisyonda da fikirlerimizi 
söyliyeceğimizi düşündüğümüz için Adalet Ko
misyonu ve içişleri Komisyonu bu mevzu üze
rinde durdular. Yüksek huzurunuza gelen tasa
rıyı hazırladılar. 

Şunu arzedeyim ki, bu tasarı bizim de tasar
ladığımız hükümleri ihtiva etmektedir. Onun 
için gerek kanunu teklif eden Feridun Fikri 
Düşünsel arkadaşımıza, gerek komisyonlarda 
bunun üzerinde çalışan arkadaşımıza teşekkür 
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etmeyi bir borç bilirim. Bu kanun bizim dilimi
ze verildikten sonra biz, Türkiye'de hayvan 
hırsızlığını asgari hadde getirmek için elimiz
den geldiği kadar mesai sarfedeceğiz. Ümit 
ederim ki benden sonraki arkadaşlarım, ayıp 
olan ve hakikaten memleketimiz için ayıp teş
kil eden bu mevzuun ortadan kalkmış olduğu
nu Yüksek Meclise- tebşir edecektir ve hiç ol
mazsa en asgari hadde indiğini söyliyecekler-
dir. Onun için bu lâyihayı Yüksek Meclisin ka
bul buyurmasını rica ediyorum. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon birşey söyliyecek 
mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
• HALlM ERGUN (Ankara) — Arkadaşlarımın 

bütün mülâhazaları maddeljere taalluk ediyor. 
Müsaade buyururlarsa sırası gelince arzı cevap 
edeyim. 

BAŞKAN — Evet. Fakat bir mesele mual
lâkta kalıyor. Bu başlık meselesi ne olacak? 
Başlığı muallâkta mı bırakalım? 

Ko. Sö. EMlN HALİM ERGUN (Ankara) 
Başlığı muallâkta tutalım, birinci madde ile 
hallederiz. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar; 
var, okunacak, o zaman arzederim. 

EMlNlTTlN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Tümü 
üzerinde konuşulması faydalıdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, tümü hak
kında başka söz istiyen yoktur. Komisyon şim
dilik bir izahatta fayda mülâhaza etmiyor. Yal
nız Sırrı Içöz ile Hulusi Oral'm buyurdukları 
ou kanunun başlığı meselesi vardır ki, kanunun. 
'bütün bünyesine sirayet edebilir. Onun için mü
saade ederseniz bir kere önergyei okutayım, 
sonra bendeniz vaziyeti arzederim. 

Yükse'k Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebeplerden dolayı 

kanun başlığının (Büylük baş hayvan hırsızlığı 
hakkında kanun tasarısı) şeklinde ke'bulünü 
teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

(Ret, ret sesleri). 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Mânasını anla

madan ret ,ret derler. 
Müsaade ederseniz efendim, izah edeyim. 
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BAŞIÇAN — Buyurun. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Benim teklifim 

arzettim, kanun bir mevzu için vaz'edilir, emir 
veya nehyeder (Büyük baş hayvan hırsızlığı), 
deniyor. Kanunen esasen hırsızlık memnudur. 
Türk Ceza Kanunu derken; «işlenecek suçları 
önlemek için ceza kanunu» denmez. Askerî Ce-
aa Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu 
v. s. denmiştir. Niçin böyle denmiştir? 

1329 da aynı mahiyette, aynı rulhu taşıyan 
bir kanun tedvin olunmuştu. Teklifimde sadece 
«Önleme» kelimesi kalkıyor. Başlık, «Büyük 
Baş Hayvan Hırsızlığı Kanunu» oluyor. Burada 
teklif edilen «önleme» kaydının kalkmasından 
ibarettir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Riyasete yapacak 
bir vazife bırakın. 

HULUSİ ORAL (Devamla) — «Büyük baş» 
tâbirini aynen bendeniz de kabul etmiştim. Kü
çük başlar hakkında Ceza Kanununun hüküm
lerinin tatbiki hususunda da bendeniz konuşa
cağım. Küçük başların başında çoban vardır ve 

, sürü halinde gezerler. Büyük başlar başıboş 
bırakılır. 

BAŞKAN — Başlık hakkında iki önerge var
dır. Bunlardan birisi mevcut başlıkta bir keli
menin kaldırılması teklifinden ibarettir. Bu Hu
lusi OraPm teklifidir. Diğeri, Sırrı îçöz'ün tek
lifidir, «onda büyük baş diye ayırmıyalım, bunu 
umumi olarak yapalım» diyorlar. (Tamam ses 
leri) 

Müsaade buyurunuz da bu takriri okutayım: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile kanunun adının 

eskisi gibi (hayvan hırsızlığının men'i hakkın
da kanun) olarak kabul edilmesini ve maddeler
de de aynı tashihin yapılmasını teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
S. Içöz 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Büyük ne de
mek? Hayvan hırsızlığı.. 

BAŞKAN — Münakaşayı bırakalım, müzake
reyi takip edersek daha faydalı olur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, kanu
nun unvanı olarak «Büyük Baş Hayvan Hırsız
lığının önlenmesi» dedik. Şimdi Hulusi Oral, 
hayvan hırsızlığı hakkında kanun diyelim di- | 
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yorlar. Hayvan hırsızlığı kanunu ama, hırsızlı
ğı teşvik mi, cezalandırmak mı, önlemek mi 
Bunun tasrih edilmesinde fayda gördüğümüz 
için önlenmesi dedik. Esasen biz bu kanuna 
müstakil cezalar koymadık, hep Ceza Kanununa 
atfettik. Binaenaleyh burada hep bu hırsızlığın 
önlenmeni için yapılacak tedbirleri ve takip 
usullerini gösterdiğimizden önlenmesi dedik ve 
bunun böyle kalmasını faydalı gördük. Zaten 
bundan evvel ve muvakkat kanun olarak, yü
rürlükte olan kanunda da (Hayvan sirkatinin 
men'i hakkındaki Kanun) ismi vardır. Binaen
aleyh bu (önlenmesi) kelimesinin kalması fay
dalıdır. 

Şimdi asıl mühim olan talep Içöz arkadaşım, 
bunu küçük baş hayvanlara, da teşmil edelim, 
yalnız büyük baş hayvanların hırsızlığını men'e 
ait bir usul olmasın buyuruyorlar. 

Komisyonda bunun üzerinde uzun münakaşa
lar yaptık. Şimdi esas itibariyle büyük baş hay
vanlar köylünün bineği, çifti, ineği gibi malları 
olması bakımından daha ehemmiyetlidir ve bun
ların çalınmaları halinde, başka mahallere nak
ledilmeleri gayet kolaydır. Meselâ atın üzerine 
binerek, yahut bunları sürüp götürerek kaybet
mek gayet kolaydır. Halbuki diğer taraftan kü
çük baş hayvanların sürü halinde gezmeleri, ba
şında daima çobanlarının bulunması ve bunların 
sürülerek çalınmalarının büyük baş hayvanlara 
nazaran daha müşkül olması, izlerinin de pek 
belli olmaması bakımından, bu. usullerin o cins 
hayvanların hırsızlığında tatbik edilemiyeceği 
neticesine vardık ve bu itibarla kanunu büyük 
baş hayvanların sirkatine hasrederek, koyun 
keçi gibi hayvanların sirkatini umumi Ceza Ka
nununun ve ceza usulünün hükümlerine tâbi 
kalmasında fayda gördük. 

Bu kanunun mevzuu memleketin bir ihtiyacı 
halinde ortada durmaktadır. Büyük, küçük me
selesinde takdir sizindir. Bunda ısrar edecek ta
rafımız yoktur. Yalnız ben komisyonda yapılan 
müzakereyi ve varılan neticeyi size arzettim. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) '— Koyun ve keçi
ye küçük baş hayvan addedildiğine göre, arka
daşımız köylüyü bilir, köylünün evinin önünde
ki. ağıldan beş tane keçi çalmakla iki tane sığır 
çalmak arasında bir fark görürler mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Hiçbir fark gör
mem. Yalnız onların faillerini yakalamak bü-
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yük baş hayvanların faillerini yakalamaktan 
daha kolay olacağı... (Gürültüler) Ve iz sürme 
itibariyle büyük baş hayvanların izleri daha iyi 
takip edilebilir neticesine vardık. 

Takdir sizindir, arzettim. Israrımız yoTctur. 
Ben komisyonda yapılan müzakereyi ve vardan 
neticeyi arzediyorum. 

ÎSMAÎL MEHMET UĞUR,(Sivas) — Efen
dim, tamamiyle tersine mütalâa ettiler. Küçük 
baş hayvanın çalınması ve sürülmesi daha kolay
dır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) —- Efendim, küçük 
baş hayvanı çalanlara ceza verilmiyecek değildir. 
Onlara da ceza verilecektir, yalnız umumi hüküm
lere göre ceza verilecektir. (Anlaşıldı sesleri, re
ye reye sesleri) . 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, bü
yük baş, küçük baş diye bir tefrik yapılamaz. 
Hayvan hırsızlığı bir küldür. Büyüğü de, küçü
ğü de dâhildir. Maksat köylüye, çiftçiye huzur
suzluk veren bu işin önlenmesidir. 

B A Ş K A N — Efendim, başlık kanunun gidi
şini tâyin edecektir. Onun için müsaade buyu
rursanız Sırrı îçöz'ün önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Sırrı îçöz'ün önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlar.. Önerge dikkate alınmıştır. 
Komisyon muvafakat ediyor mu?. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 

HALİM ERGUN (Ankra) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonun1 muvafakat et

tiği şekilde maddenin başlığını düzeltiyoruz. 
Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçil

mesini kabul edenler.. Etmiyenler..Kabul edil
miştir. Komisyonun ivedilik teklifi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 4 numaradaki Kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

CELÂL SAİT SÎREN (Bolu) -— Komisyona 
havale buyurduğunuz metin hazırlanmıştır ve 
sunulmuştur. 

BAŞKAN — Gedikliler hakkında mı?. 
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CELÂL SAtT SÎREN (Devamla) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İvediliği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 

Etmiyenler.. Kanunun ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkında Kanun 

Bölüm : I 
Önleme hükümleri 

MADDE 1. — Büyük baş hayvanların alım 
satımı ve bunların çalınmaları halinde yapıla
cak kovuşturma bu kanun hükümlerine tâbidir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Şimdi yüksek 
heyetin kabul ettiği şekle göre bu maddeye kü
çük baş hayvanlar, kerre içerisinde (Kümes hay
vanları hariç) kaydının ilâvesi lâzımgelmekte-
dir. 

HULUS t ORAL (Denizli) —- Yüksek Mecli
sin dün kabul ettiği şekle göre, demin de arzetti-
ğim gibi, işi ceza hukuku cephesine intikal ettir
mek zarureti vardır. Bu -hususta bir önerge 
vermiştim, önergemde şöyle demiştim : «Büyük 
baş - şimdi (büyük ve küçük baş) olacak - hay
van hırsızlıklarında suçluları kovalamak, soruş
turmak ve kovuşturmak bu kanan hükümlerine 
göre yapılır.» Dikkat buyurursanız madde, 
«Alan ve satanlar hakkında takibat bu kanuna tâ
bidir» demekle alım ve salımı bu kanuna bağla
mıştır. Ozaman Borçlar Kanunu nereye gideeek 
Ceza Kanunun içerisine Borçlar Hukuku girmez. 
Yalnız »e olur? Arzettiğim gibi «hırsızlıkların so
ruşturulması, kovuşturulması ıbu kanunun hü
kümlerine göre yapılır.» denince, alım, satım için 
trampa, müecceliyet ve saire için aşağıda hüküm
ler mevcut. Burada alım ve satım bu kanuna 
tâbi tutulmuyor, Borçlar Kanununun hiçbir hük
mü burada tatbik edilmiyor: Trampa yok, müec
celiyet yok, alışveriş yok, vasıta yok. Halbuki 
aradığımız nedir: Alım ve satımda belge olsun, 
hırsızlık mal olmadığını elindeki vesijkalarİa is-
ispat etsin. Yoksa, alım ve satım menedilmemek-
dir. Bendenizce alım ve satım bu kamuna tâbi 
değildir, hırsızlık bu kanuna tâbidir. Onun tat
biki, soruşturması ve kovuşturması bu kanuna tâ
bidir. 

Ohalde 3 ncü maddeye geliyorum, deniyor ki, 
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«Büyük küçük baş, hayvanların alını ve satımı 
satış belgesiyle yapılır.» Şimdi bu belgeler alım ve 
satım belgesi olmaktadır. Biz halbuki alman ve 
satılan hayvanların belgesi olmadığı takdirde 
bunları satanlarla alanların ceza göreceklerini an
latıyoruz. Bu hüküm buraya girince her hangi bir 
alım satım için muhakkak belge istenecektir gibi 
bir duruma gireriz. Bu kanan alım, satım ka
nunu değildir. 

Sayın Komisyonun buna, hayır demiyeceğini 
zannederim. Çünkü noktai nazarlarını aynen 
kabul ediyorum, sadece il'ade tarzı değişiyor. Bıu 
husustaki önergemi takdim ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA EMİN 
II ALİM EUUUN (Ankara) - - M fendini; Sayın 
Hulusi O rai arkadaşını, kelime üzerinde dura
rak, maddeye Komisyonun kasdetmediği mânayı 
vermektedir. Maddede (Büyük ve kü|ÇÜk baş 
hayvanların alım ve satımı ve bunların çalın
maları halinde yapılacak muamele bu kanuna 
tâbidir.) denilmektedir Kendileri diyorlar ki, 
alını ve satım Borçlar Kanununa tâbidir .Peşin, 
müeccel, muaccel taksitli ve saire gibi şekilleri 
olabilir. Hukuki bir akit olması şarttır. Binaen
aleyh bu kanunun burada alım ve satımı tah
dit etmesi caiz değildir. İfadelerinden ve beya
natlarından anladığım mâna budur. 

Halbuki arkadaşlar; bu kanunda bizini hay
vanların satışı halinde kabul ettiğimiz şekil, bir 
belge alınmasından ibarettir. Aşağıdaki mad
delerde gelecektir. Binaenaleyh buradaki keli
melerden çıkacak mâna bu kanuna göre bir 
«belge» nin alınmasına matuftur. Peşin, mü
eccel muaccel, taksitli ve saire gibi hukuk a 
ait olan şekiller Kanunu Medeni ve Borçlar 
Kanunu hükümlerine tâbidir. Burada yazmak
la, onları ihlâl eder bir vaziyet yoktur. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Bir sual soraca
ğım. 

Madde 1 e göre bu hayvanların alım satımı 
ve bunları çalanlar hakkında yapılacak kovuş
turma bu kanun hükümlerine tâbidir, alım sa
tımı bu kanun hükümlerine tâbidir. İcabı ve 
kabulü de bu kanuna göre mi yapılacaktır? 

ADALET K. SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER 
01UN (Ankara) — Hayvanların alım ve satımın
da, hırsızlığı önlemeye matuf olan şekiller bu 
kanuna tâbidir ve bu da bir belge alınıp veril
mesinden ibarettir. 
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ZİYA ERSİN CEZAROĞLÜ (Tekirdağ) -

Sayın arkadaşlar, bu kanuna küçük hayvanlar 
ithal edildikten sonra, ne kadar bu kanunun çık
masını gönülden arzu edersek edelim, bu kanun 
artık kanun vasfını haiz olraıyaeaktır. Burada 
eşkâli yazmak mecburiyetini koyacağız. Küçük 
hayvan yüzer yüzer, biner biner ve kilo ile sa
tılır. Bunun eşkâli yoktur. «Hayvan alını satımı 
bu kanun hükümlerine tâbidir» deyince bu ka
nunda musarrah hükümleri yerine getirmek lâ
zımdır ki bu, imkânsızdır. 3 ncü madde de yine 
kabili tatbik bir hüküm ihtiva etmemektedir. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Yüzer yüzer ça
lacak değiller ya. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyenin noktai na
zarı taayyün etmiştir. Şimdi önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebeplerden dolayı 

1 nci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü tek
lif ederim. 

Denizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

Madde 1. — Büyük baş hayvan hırsızlıkların
da suç. ve suçluları kovalama, soruşturma ve 
kovuşturma bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN —- önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Nazarı itibara, almıyanlar.. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Maddeyi komisyonun tashihi ile yeniden oku
yoruz. 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkında Kanun 

Bölüm: I 
Önleme hükümleri 

MADDE 1. —- Büyük ve küçük baş (hayvanla
rın (kümes hayvanları hariç) alım satımı ve 
bunların çalınmaları halinde yapılacak kovuş
turma bu kanun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenlei'.. Kabul olundu. 

MADDE 2. -— Bu kanunun uygulanmasında 
büyük baş sayılan hayvanlar: Deve, at (aygır, 
iğdiş), katır, eşek, manda, sığır ve bunların 
yavrularıdır. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ EMlN HALİM 
EttCRTN (Ankara) — Efendim, Yüksek Kamu
tay küçük baş hayvanları da bu kanunun mey-
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zuuna almış olması itibariyle artık bu madde
ye lüzum kalmamıştır. Müsaade ederseniz bu 
maddeyi çıkaralım. 

BAŞKAN — Komisyon maddenin çıkarıl
masını teklif ediyor. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim; bu ikinci maddenin çıkarılması yo
lundaki talep bence doğru değildir. Sebebi şu
dur : 

Birinci maddede büyük baş hayvandan baş
ka bir de küçük baş hayvan kaydi konulmuş 
bulunmaktadır. Bu tariften halkın anladığı 
mâna her yerde bir değildir. Bilhassa küçük 
baş hayvan deyince akla koyun ve keçi gelir, 
Fakat küçük baş hayvan tâbiri bir çok yerler
de kullanılmaz. Onun için bunun tarifi lâzım
dır. aksi halde buraya affmızı rica ederim, 
koyun ve keçiden başka koyun köpeği, âdi kö
pek daki girer. Çalanları kedi ve âdi bir kö
pek için de bu kadar muazzam cezalar görecek
lerdir. (Çoban köpeği girer sesleri). 

Efendim, o olmasın da, meslâ bir kediyi ala
lım, yahut da bir adamın sincabını alalım. Şu 
hayvanı, bu hayvanı alalım. Kümes hayvanı 
müstesna, bütün hayvanları bunun içine katı
yorsunuz. Bu; Ceza Kanunundaki maddeleri 
büsbütün tebdil etmek demektir. Şu halde bura
da tarife gitmek şarttır. Komisyon kabul ederse 
bundan sarfınazar etsin İkinci madde bu kamı -
nun uygulanmasında en mühim bir merhaledir. 
Burada iğdiş, katır, deve, at, eşek, manda, sığır 
ve bunların yavruları, dedikten sonra; küçük 
baş hayvan, keçi, koyun, kara -keçi ve emsali
dir, denir. 

Rica ederim, diğer hayvanları burada tefrik 
edelim. Bu gayet mantikidir. Aksi halde karı
şıklıklara mahal verir. Mahkemeler işin için
den çıkamazlar. Vazıı Kanunun gayesi de bu
dur. Komisyon Sözcüsü arkadaşım da muva
fakat ettiklerini işaret ediyorlar. Bu ikinci 
maddenin aynen böyle kalmasını ve bir fıkra 
eklenmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Yazın verin, biz üçüncü mad
denin müzakeresine geçeriz. 

MADDE 3. — Büyük baş hayvanların alım 
satımı hayvan satış belgesiyle yapılır. Bu bel-
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geleri köy ve mahalle muhtarları parasız verir
ler. Hayvan satış belgesine hayvanın cinsi ve 
alâmetleri, hayvan sahibinin adı, soyadı ve açık 
adresi yazılır. Satış halinde hayvan satış resmi
ni tahsil ile görevli olan köy veya belediye 
tahsildarı alıcının açık adresiyle adını ve soy
adını satış belgesine yazıp altını tasdik ederek 
belgeyi alıcıya devrede. 

BAŞKAN — Komisyon küçükbaş hayvan
lara göre buraya bir ilâve yapıyor değil mi? 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani siz demin koyunlar hak
kında, eşkâlini tâyine imkân yoktur diye bir 
mâruzâtta bulundunuz, şimdi bu mülâhazaya 
göre ... 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Evet. Fakat başkaca da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun! 
ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Efendim, bir kere bu üçündü maddede hayvan 
alım satımında belge bahsi vardır. Bunun için 
hayvan alım satımı şöyle olur : Bir kimsenin 
damızlık için yetiştirdiği hayvanı vardır. Bu
nun hiçbir yerde kaydı yoktur. Bunun satılma
sı için köy muhtarlarından bir kâğıt alır, bu 
'kâğıtla 'hayvanını kasabada satar. Sattığı za
man kendisinden bu belgeyi alırlar ve hıfzeder
ler. Bunun adı menşe şa'hadetnamesidir. Bu, 
hayvan üzerindeki mülkiyeti teyit eder. Bir 
başka kâğıt verirler, bunun adı da ihitisap tez
keresidir. Bu ihtisap tezkeresini veren zat ilk 
menşe şahadetnamesiyle birlikte dosyasında 
hıfzetmekle mükelleftir. Şimdi buna göre vazi
yet şöyledir : Köyden aldığı ilmühaberi kasaba
daki memur imza ediyor. Sattığı bir hayvanı el-
'den ele 10 kere 20 kere satar. Edirne'de alman 
bir hayvan İstanbul'a gelinceye kadar beş on 
kere el değiştirir. Buna ne kâğıt dayanır, ne im
za atmak imkânı vardır, ne de kimin verdiği 
tesbit edilebilir. Mevcut usulü değiştirmiyelim. 
Köyden aldığı eşkali hususiyesi ttsbit edilmiş 
olan kâğıdı kasabadaki memura versin. Bu me
mur da köyden geleni hıfzetsin. Bu suretle de 
bir hırsızlık vukuunda o hayvan bulunsun. «Al
nında akıtması olan al atımı çalmışlar» dediği 
vakit bulunabilsin. Onun dosyada mevcut olan* 
menşe şahadetnamesine bakarlar ve falan ta
rihte filâna satıldı derler. Binaenaleyh kasaba-
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da kâğıdını, hayvanını veren şahsın eline bir 
vesika, bir beliğe bulunmazsa bu işten bekledi
ğimiz selâmet temin edilmiş olmaz. 

Sonra bir de bu kanunun üçüncü maddesin
de, kanunun içinde esaslı bir noksan var. Bel
ki bu maddeye eklenebilirdi. Bir kimsenin elin
de bulunan hayvan kaç gün elinde durursa hır
sızlıktır. Ben köyden kasabaya gelinken yolda 
birkaç hayvan bulur getirebilirim. Nereden bul
dun? Yolda buldum, bindim. Nasıl ki, bâzı ço
cuklar otomobil buluyorlar, biniyorlar geziyor
lar, geziyorlar, benzini bittiği yerde bırakıp gi
diyorlar. Hayvan da aynı şekle girer. Zaten hay
van hırsızlarının ekserisi yolda buldum, kazara 
bindim gittim der. Bir zatın çocuğu üç tane ökü
zü otlatırken dördüncü bir öküz gelir içine gi
rer. Akşam olduğu zaman da alır evine getirir. 
Ne kadar zamanda bunu karakola haber vere
cektir'? Bunu teslim etmek mecburiyeti için bir 
müddet koymak lâzımdır. Baktım, dikkatle tet
kik ettim, bu kanunun hiçbir yerinde buna da
ir bir kayda tesadüf edemedim. Bu bakımdan, 
şu kadar zaman zarfında ihbar eder diye bir 
kayıt koymakta zaruret vardır. 

BAŞKAN — Konur efendim, konur. 
•Ali Rıza Esen. 
ALÎ RIZA ESEN (Simi) — Arkadaşlar, 

takdir edersiniz ki, bu büyük hayvanlar pazara 
geldiği vakit buna belge vermek doğrudur, fa
kat küçük baş hayvanlara bu belgeyi vermek 
imkânsızdır- Bu maddeyi büyük baş hayvanlara 
tahsis etmek zarureti vardır. Yoksa köylü ınüş-
kil bir duruma girecektir'. Ayrıca muhtara da 
bir şey uzatmak lâzım gelecektir. Biz bu kanunu 
yapmakla köylüyü külfetten kurtarmak istiyo
ruz. Bu kayıtların bir kere bu tasarıya girmemesi 
lâzımdı, girmiş bulunuyor. Arkadaşımızın da 
noktai nazarı doğrudur. Esaslı bir kayıt olma
dan alınan menşe şahadetneınesi aynı zamanda 
baytarın kayıtlarına da istinat eder. Bu esası 
değiştirmemek lâzımgelir. Bu değiştirilirse bu 
hırsızlığı önlemenin imkânı yoktur. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

KEMAL ÜZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, kısaca söyliyeceğiuı. Bendemizin mâ
ruzâtım şudur: Bir arkadaşımız suç kasti, çal
ma kastinden bahsçtti. Bundan emin olsunlar, 
adalet ve hâkim onu takdir eder. Yalnız bu 
üçüncü maddede bir nokta vardır; Diğer arka
daşların itiraz ettikleri noktalara iştirak edi-
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yorum, komisyon kabul ederse, çkaracağımız ka
nun ve maddeler hükümleri vatandaşa zorluk 
çkarnıamalıdır, kolaylıkla tatbik etmelidir. Bir 
noktayı rica edeceğim, mademki, bejgeyi kabul 
ettik, bu küçük baş hayvanlara da olsun. Asıl 
mesele alâmet meselesidir, bu alâmetleri yazma 
mecburiyetini küçük başlara tatbik etmiyelim. 

BAŞKAN — İhsan Yalçın! 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, Ali Rıza Beyin ileri sürdüğü fikir hiçbir 
esasa istinat etmiyor. Demek istiyor ki, köylüye 
müşkülât olur-, pazara getirir, onun için vesika 
almak uzun müddete mütevakkıftır. Kendini 
baytar müdürlüğü ve müfettişliği yapmış bir 
arkadaşımızdır, hiç böyle muhtardan vesika ge
tirmeden köylüye; menşe şahadetnamesi verile
bilir mi? Binaenaleyh bu ileri sürdükleri fikir 
yerinde değildir. 

BAŞKAN —- Arkadaşlar, küçük baş hay
vanların vaziyeti hakkında, komisyonun bir ilâ
ve metni var onu okuyalım : 

«Küçük baş hayvanlarda yoksa alâmet ya
zılmaz. Menşe şahadetnamesi belge yerine ka
imdir.» 

Komisyon, bu fıkranın ilâvesini teklif etmek
tedir. Binaenaleyh Cezaroğlu arkadaşımız.. 

ZÎYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Buradayım 

BAŞKAN Çok yer değiştiriyorsunuz da 
yerinizi bulamıyorum. 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Yine olmadı müsaade ediniz de bir kelime ilâve 
edeyim: Küçük baş! hayvanlarda işaret yoktur 
ama ekserisinde damga vardır. Kulağındaki 
anahtar ve saire yazılabilir ama alâmeti tabiîye 
yazılamaz. 

BAŞKAN -— Yazılmıyor, sizin dediğiniz olu
yor. Lütfen ilâve edilen fıkrayı bir kere daha 
okuyalım. 
(Komisyon tarafından ilâvesi teklif edilen fık

ra tekrar okundu) 
STRRT ÎÇÖZ (Yozgad) — Bunun aleyhinde 

konuşacağını. 
Efendim, verilen belgeye hayvanların adedi, 

cinsi alâmeti yazılıdır. Meselâ koyun, bunun alâ
meti olarak ya kulağı deliktir veya kulağı yi
riktir veyahut da sabit bir damgası vardır. Bu
nun belgeye yazılması icabeder. Asıl gaye, hay
van hırsızlığım önlemek olduğuna göre bu alâ-
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metin de belgeye derci icabeder. Bu sebeple tek
lif yerinde değildir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Arkadaş. 
lar, bir kanun yapılırken ne dereceye kadar ka
bili tatbiktir, düşünmek lâzımdır. Benim kanaai-
ıne göre vesika vermek mecburiyetini küçük baş 
hayvanlara teşmil ettikten sonra bu belge kay
dını tatbika imkân kalmıyacaktır. Meselâ bir 
adamın bir sürü koyunu vardır. Bunun içinden 
birkaç tanesini satmak için pazara getirecektir. 
davet tabiîdir ki bir ikisini satacaktır. Bunun 
için. bir vesika vermediği takdirde aşağıda bâzı 
müeyyideler vardır, onlara mâruz kalacaktır. 
Bir saat sonra birisini daha satar, bir saat son
ra yine bir tane satar.. Nerede ise bir sürü sahi
binin bu sebeple koskoca bir dosya saklaması 
icap edecektir. Küçük baş hayvanlar için bu ka
bili tatbik değildir. Üçüncü maddeyi olduğu gi
bi muhafaza edelim, bu, büyük baş hayvanlara 
şâmil olsun. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Muh
terem arkadaşlar; biz hayvan sirkatinin men'i 
hakkında ortaya kanun korken millete de müş
külât çıkarıyoruz. 20'/ kuruşluk kuzuyu satar
ken muhtara gitsin de 100 kuruşluk mühür pa
rası mı versin? Rica ederim, bunu da teemmül 
etmek lâzımdır. Küçük baş hayvanı kabul et
mesek. yukarıya sadece büyük baş hayvanı 
koysak daha. iyi olurdu. Fakat mademki koyduk, 
biz bu maddeyi bu haliyle bırakalım. Aşağıda 
küçük baş havyvanlar için başka alım satım ka
idesi bulup koyalım. Çünkü bu şekil zararlı ola
caktır. Millete müşkülât çtkarmıyalım. Rica 
ederim, bir kuzu için böyle vesika alsın versin 
denirse bunun sonunda çok müşkülât çıkar. 
(Belgeler parasızdır sesleri) Birçok kanunlarda 
parasızdır kaydı vardır. Fakat biz bu işin iç yü
zünü biliriz. Bunun kabul edilmemesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergeleri 
okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı mad

deye : «Her ne suretle olursa olsun eline geç
miş olan sahibi belli olmıyan hayvanı en yakın 
karakol veya muhtara iki gün içinde bildirme
ye mecburdur» cümlesinin eklenmesini rica ede
rim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
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S BAŞKAN — Bu önergenin bu madde ile 
j alâkası yoktur. Yerini bilahara tâyin edeceğiz. 

j Yüksek Başkanlığa 
j Sözlü olarak arzettiğim sebeplerden dolayı 
| o ncü maddenin ilk hükmü olan büyük baş hay-
| van alım ve satımına dair cümle ve hükmün 
I aşağıdaki şekilde kabulünü teklif ederim. 

Denizli Milletvekili 
I Hulusi O rai 

Madde 3. — Büyük baş hayvan alım ve sa-
j tınılarında hayvan satım belgesi alınır. Bu bel

geler... 

HULUSİ ORAL (Denizli) — «Belgesiyle» 
yerine «Belgesi alınır» olacaktır. 

BAŞKAN — Esasa taallûk etmez. Arkadaş
lar, küçük baş hayvanlardan da belge alınıp 
alınmaması meselesi üzerinde duruyorlar. Kü
çük baş hayvanlardan belge alınmaması yolun-

I da bir noktai nazar olduğu gibi aksini istiyen 
arkadaşlar da vardır. Komisyon bu hususa ce-

[ vap versin. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, bu bel
ge işi bu kanunun belkemiğidir. Biz esasen ka
nunu büyük baş hayvanlar için hazırlamıştık, 

i ve parasız belge verilmesi kaydını koymuştuk. 
Küçük baş hayvanı Yüksek Heyetiniz tasarıya 
ithal buyurdu. Onlar için de belge alınsın mı 
alınmasın mı diye komisyonda konuştuk ve tet-
kikatmuzda Hayvanların Sağlık Zabıtası hak
kındaki Kanunda şu hütone tesadüf ettik. Bu 

| kanunun 29 ucu maddesini aynen okuyorum. 
j (Madde 29. — Zatî ihtiyaca mahsus olmak 
j üzere naklolunan hayvan mevaddmdan maada 
j memleket dâhilinde her cins hayvan ve hayvan 
j ınevaddı nakliyatı köylerde muhtarlar, şehir ve 
ı kasabalarda belediyeler tarafından meccanen 
I ve serian verilecek menşe, şahadetnamesiyle ya-
I pil ir.) Binaenaleyh bu hüküm zaten Hayvan 

Sağlık Zabıtası Kanununa tevfikan işlemekte-
| dir. Buraya küçük baş hayvanlardan yalnız 

yavruları için belge aranmaz kaydını koymakta 
faide vardır. Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu 

I mevcuttur ve yürürlüktedir. Şimdi müz'akeresi 
tehir edilen ikinci madde ki, bir arkadaşımızın 
teklifi üzerine büyük ve küçük baş hayvanların 
tarif edilmesi kabul edilmişti. Orada büyük baş 

! hayvanların cinsi tadat edilmekle beraber yav-
I rul'an da ilâve edilmiştir. Küçük baş hayvanlar 
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da ise yav ru l a r dâhi l değildir . Onun içindir ki , 
kuzu için belge al ınması mevzuufcanis değildir . 
Bu no'ktaya ilişen a rkadaş la r ım müster ih olsun
lar. Bu belge işi zaten iş lemektedir , b inaenaleyh 
b u r a d a yeniden kayı t ilâvesi müşkül olur, be
nim kanaa t ime göre t a t b i k a t t a da k a n u n u n me
kanizmasını aksat ı r . Arkadaş la r ımız ın buna gö
re k anaa t izhar buyurmala r ın ı rica ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) —• Efendim; 
sözcü arkadaşımızın buyurduklar ı nokta, meselâ, 
bir sürünün toptan satılmasında alınması lâzım 
gelen belgeye taallûk eder. Biz burada IHT hay
van için. ayrı ayrı mecburiyetler tahmil ediyoruz, 
hüküm koyuyoruz. Yine ar /ediyorum; bir adam 
250 baştan fazla bir sürüyü pazara götürüyor, 
Aliye, Ahmet e satıyor, fakat, alanın elinde belge
si .yoktur, bunu tahsi ldar yokla yakalıyor, hani 
belgen diyor, yoktur diyor. 'Kanunun nıütaakıp 
maddelerinde bu adama cezalar verilecektir. 
Onun için böyle bir hükmü koymakta fayda mel
huz olup olmadığının oldukça düşünülmesi lâzım
dır. Lütfedin, bu «Küçükbaş hayvan» tâbirini 
çıkaralım, tatbikatta zorluklar doğurur, birçok 
suiistimallere sebep olur. 

İSMAİL M E H M E T LĞUR (Sivas) 10fen
dim, şu muhakkak ki, burada vesika sorulmaması 
hususunu müdafaa edenlerin hiçbir kuzusu ça-
lınmamıştır. Meseleyi bilmezler. Şimdi arkadaş
lar, bir adam on saatlik bir köyden önüne beş 
keçi, iki koç, beş koyun, kat ıp bir pazara getirir 
satarsa bunu sormıyacak mıyız?. Bu sorulmaz 
olur mu?. Arkadaş bu mal senin mi?. Oaldm mı?. 
sen nerelisin?. Hangi kazaya merbutsun?. Denmez, 
bu sorulmazsa bunun ucu nasıl bulunur?. Ya 
hayvanınız çalınmamış yahut bu işi bilmiyorsu
nuz. Sorulmalıdır. Ben dahi muhtara gidip Si
vas pazar ında bir koyun satacağı m, ver benim ve 
sikamı demeliyim. Muhtar da, Ahmetoğlu Meh
met kendi köyünden Sivas pazarına bin koyun 
getirip satacaktır diye vesikayı vermelidir. Yok
sa bunun ucunu nereden bulacağız?. Bendeniz 
köylüyüm... 

İ B R A H İ M R E F İ K SOY UR (Niğde) — Biz 
de köylüyüz, biz bilmiyor muyuz.'. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, Meclis din
liyor, t akdi r hakkını kullanacaktır . 

İSMAİL M E H M E T UĞUR (Devamla) — 
Ben size misal söylüyorum. 

B A Ş K A N — Ortaya söyleyin. ((iülüşnıeler). 

İSMAİL M E H M E T I G U R (Devamla) -
Ortaya söylüyorum. Meslek sahibi bil-adam simdi 
konuşmayı]) da ne vakit konuşacak.'. 

Arkadaşlar, ben Büyük 'Meclisin köylüyü ko
rumak için bu kanunu yapmakta olduğuna ina
nıyorum, bunu imanım gibi biliyorum. (Doğru 
sesleri). Onun için biz de şu küçük kafamızla, 
köylü, olarak bildiğimizi söylemenin faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. Yoksa. Hükümeti müşkül 
mevkie sokarız. 

Şimdi size birşey anla tayım: Bi r adanı gece 
yarısı gider, çobanı uyurken görür, oradan beş 
tane koyun çalar, Oubuk pazarımı getirir, sata". 

Şimdi bu adanı koyunları nereden aldın?. 
Sen bunların sahibi misin;'. Hangi köydensin?. 
Hangi kazaya, hangi nahiyeye bağlısın?. Eliııd" 
vesikan var mı diye sormıyacak mıyız.'. 

M'cv hangi bir adam, satacağı hayvan için bu
lunduğu köy muhtarına giderek, ben, Ankara 
pazarına (S koyun, iki inek, bir tane keçi götürü
yorum, bunların tezkeresini ver diyecek. 

Hât tâ arkadaşlar, küçükbaş hayvanların eş
kâli yoktur, dediler, halbuki koyun ve keçi gibi 
küçükbaş hayvanlar ın 'kulaklar ın ın arkasında bir 
işareti malısusalan vardır, bunun adına «em> 
derler. 

Şimdi ilmühaberi alacak, hayvanlarını paza
ra götürecek. Geçen sene bir hâdise olmuştur, İn
cisi Sivas pazarında beş inek satarken şüphelen
mişler, vesika sormuşlardır . Senin vesikan var 
mı (lemislerdir. O da vesikanı var ama handaki 
heybeındedir gideyim alayım demiş, gitmiş, ve 
kaçmıştır. 

Bi lâhara ineklerin sahibinin başka köyden 
olduğu t a h a k k u k etti . Adam Sivas Ti iki t ane şa
hit get i rdi . İnekler in kendisinin o lduğunu ispat 
etti ve mabın kopardı . Zaten köylerde ufak te
fek hırs ızl ıklar hep büyük davar üzer indedir . 
Onun için rica ederim bunun başını boş bı rak
ın ıyalim. Ben malımı pazara götüreceğim dersem 
muhta r bana vesika vermeye mecburdur . Gelip 
muh ta ra diyeceğim ki, pazara beş koyun götü
rüyorum, benim vesikamı ver. Vermezse.. Hükü
met var . Bunun başını boş b ı rakmıyahm. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
bakınız on birinci maddeyi okuyorum : «Büyük 
baş hayvanlar ın satış belgesi olmaksızın satan 
veya sa t t ı r an veya bu gibi hayvan la r ın belgesiz 
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olarak alım satımına vasıta olanlar hakkında 
fiil daha ağır cezayı müştekim olmadığı haller
de Türk Ceza Kanunun 52G ncı maddesinin 1 
nci fıkrasındaki cezalar iki kat olarak hükmo-
lunur.» 

Sayın arkadaşım, köyünden beş koyun geti
receksin, muhtardan vesika almışsın meselesi de
ğildir. Bunların bir tanesini sattığın zaman pa
zarda onun için bir vesika, ikincisini sattığın za
man bir vesika, nihayet yüz koyun satarsan yüz 
vesika mı vereceksin? Bir adam bir kurban al
mış evine götürüyor İninim için de bir vesika 
mı olacak? Bu hakikaten kabiliyeti tatbikiyesi 
olmıyan bir hükümdür. Bunun üzerinde dikkat
li bulunalım. 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı. Komisyon kü
çük baş hayvanlardan da belge alınmasını ka
bul ediyor, fakat alâmetler yazılmaz ve menşe 
şehadetnamesi de belge yerine kaim olur, diyor. 
Bir de bunun aksi noktai nazar var. O da küçük 
baş hayvanların bu maddeye katılmaması mer
kezindedir. 

ŞAKİR UMA Sivas) — Alâmetler yazılmaz, 
değil yazılır, «yoksa, alâmetler yazılmaz» şek
linde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Onu düzeltiriz. Şimdi bunun 
aksine br önerge yok. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ta
sarıdaki metnin aynen kabulünü istediğimiz için 
teklif yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun, ko
misyonun bu ilâve fıkrası ayrı bir önerge mahi
yetindedir. Eğer oya sunduğum zaman komis
yonun ilâve fıkrası nazara alınmazsa, sizin nok
tai nazarınız dikkate almıyor demektir. Bilmem 
anlatabildim mi? 

Şimdi komisyonun teklif ettiği fıkrayı oku
yoruz : 

«Küçükbaş hayvanlarda yoksa alâmet ya
zılmaz» 

BAŞKAN — Şakir bey, sizin buyurduğun*/ 
noktayı, önerge dikkate alındıktan sonra ilâve 
edebiliriz. 

Şimdi küçük baş hayvanların da belgeye tâ
bi olmasını ve fakat bu belgelerde alâmetlerin 
belirtilmemesini iltizam ediyorlar, demektir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - Bu belge 
köyde evrakı müsbitedir. Komisyon bari bunu 
tasrih etsin, yoksa bu hayvanları pazarda sattı-
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ğı zaman tek tek vesika alacak mı?. Veya sattı
ğı adama "vesika verecek mi? 

BAŞKAN — Şimdi gerek Şakir Uma ve ge
rekse Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın buyurduk
ları noktalar, bu önergenin dikkate almmasiy-
le ilâve olunması lâzımgelen hususlardır. Bina
enaleyh bir kere Büyük Meclisin, küçük hayvan
ları pj-ensip itibariyle fakat kayıtla bu işe dâhil 
sayıp saymadığını anlamak mecburiyetindeyim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Bu madde kanunun belkemiği
dir. Pazarda alım ve satımda inzibat olmadıkça 
hayvan hırsızlığını önlemek çok güçtür. Madem
ki küçük baş hayvanları da kabul buyurdunuz, 
bunu kanunun içine almak, muhakkak surette 
bu mazbutiyeti temin etmek lâzımdır ve bu, ar-
zettiğim gibi, işin belkemiğidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın mütalâası kü
çük baş hayvanlara aittir. Komisyonun teklif-
lerindeki kayıtlar da ayrıdır. 

Küçük baş hayvanların da bu tasarıya itha
lini kabul edenler.. Etmiyenler.. Küçük baş 
hayvanların ithali büyük çoğunlukla kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Şakir Uma arkadaşımızın teklifine ge
liyorum. Bu hususta komisyon ne buyuruyor
lar? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERG UN (Ankara) — Yoksa alâmeti, 
yazılmaz. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat etmiştir, 
ilâve ediyoruz. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Hayvanlar 
loptan, satılmak için muhtardan bir vesika alı
nabilir. Fakat pazarda, köyden getirdiği hay
vanları teker teker satarken satan adam bunlar 
için ayrı ayrı vesika mı verecektir? Bunu tav
zih etsinler. 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL 
(Zonguldak) — Maksat, pazarda satımı inzibat 
altına almaktır, teker teker vesika, vermeye lü
zum olmayabilir. Biz, bu kanun çıktıktan sonra 
bunun tatbiki tarzını tâyin edeceğiz. Arkadaşım 
emin. olsunlar ki, hiçbir vatandaşa müşkülât ol-
mıyacaktıi'. 

BAŞKAN — Komisyondan bir şey anlamak 
istiyorum. Ulusoy'un sordukları sual mühimdir, 
tatbikatta bir çok müşkilât olabilir. Komisyon 
sözcüsü olarak tavzih buvurun. 
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ADALET KO. SÖZCÜSÜ EMÎN HALÎM 

ERGUN (Ankara) ~- Efendim, Yüksek Heye
tiniz maddeye küçük baş hayvanları ithal bu
yurdu. 3 neti maddenin birinci hükmü büyük 
baş hayvanlara aittir. Bunların alınıp satılma
sı, başkasına devredilmesinde belge mecburiye
tine arkadaşlarımızdan hiçbirinin itirazı yok
tur. îkinci hüküm küçük baş hayvanlara aittir. 
Eğer bu hayvanlar hiçjbir alâmet taşımıyorsa, 
ayrıca, bir vesika almaya mecbur olmadan bun
ların menşe şahadetnameleri bu belgenin yeri
ne geçecektir. Binaenaleyh sürüsünlden 10 - 20 
•aded koyun getirip satan bir adamın esasen 
menşe şahadetnamesi elinde olduğundan bu şa
hadetnamenin arkasına işaret edilecek, eğer 
alan adam ayrıca vesika isterse o zaten menşe 
şahadetnamesi almaya mecbur olduğu için, o da 
'bu belgeyi bu menşe şahadetnamesiyle elde et
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Emin Halim Bey, üçündü maddede «Küçük 

baş hayvan» tâbiri yoktur. 
ADALET KOMİSYONU ADINA EMİN 

HALÎM ERGUN (Devamla) — Son fıkrayı 
onun için koyuyoruz. 

BAŞKAN — M'adedyi tekrar okuyoruz. 

MADDE 3. — Büyük baş hayvanların alım 
satımı hayvan satış belgesiyle yapılır. Bu bel
geleri köy ve mahalle muhtarları parasız ve
rirler. Hayvan satış belgesine hayvanın cinsi 
ve alâmetleri, hayvan sahibinin adı, soyadı ve 
açık adresi yazılır. Satış halinde hayvanı satış 
resmini tahsil ile görevli olan köy veya beledi
ye tahsildarı alıcının açık adresiyle adını ve 
soyadını satış belgesine yazıp altını tas
dik ederek belgeyi alıcıya devreder. 

Küçük baş hayvanlarda yoksa alâmet yazıl
maz. Menşe şahadetnamesi belge yerine kaim
dir'. 

BAŞKAN — Emin Halim Bey, şimdi mad
denin baş tarafında küçük baş hayvanlardan 
bahsedilmiyor. Belge aranır mı, aranmaz mı hu
susunda şüphe ve tereddüt hâsıl olmaz mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜCÜ EMÎN 
HALÎM ERGUN (Ankara) — Küçük baş hay
vanlar için zaten, Hayvan Sağlık Zabıtası Ka
mu) una göre menşe şahadetnamesi alınacağı için 
ayrıca belge almaya lüzum görmüyoruz. Yani 
büyük baş hayvanlarda belge ve küçük başlar-

şehadetnamesile işi halletmiş 

Menşe şahadetnamesi olmadığı 

dan da menşe 
oluyoruz. 

BAŞKAN 
takdirde? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Menşe şahadet
namesi olmadığı takdirde şüphesiz belge arana-
saktiiP. 

BAŞKAN — Yani Menşe şahadetnamesi 
varsa ayrıca belge almaya lüzum olmadığını 
tasrih ediyorsunuz. 

ZİYA ERSİN CEZAROÖLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlar, bu gayet ufak bir maddedir 
ama, bütün muamelâtı ihtiva etmektedir ve 
herkesi hapse sokup çıkarabilir. Çünkü bu mü
himdir. 

Faraza ben köyden 10 inek getirdim. Bun
ları kasabaya getirirken muhtardan 10 hayvan 
için ayrı ayrı on vesika değil, bir vesika alaca
ğım. Kasabada ineğin birini bir adama, üçünü 
bir başkasına, dördünü bir başka adama sattım, 
geri kalan ikisini de köye getireceğim. 

Bu vaziyette elimdeki kâğıdı alıcılardan bi
risine versem diğerlerine ne vereceğim? Kâğıt 
taksim kabul etmez. Yani elimdeki bu vesikayı 
hayvanı alana verdiğim takdirde zaten vesika 
bir tanedir. Hayvanı alanlara bu vesikayı ver
diğim zaman ne olacak? Vesika parçalanamaz 
ki? Bu iş yanlıştır arkadaşlar. Halen tatbik 
edilmekte olan usul şudur: Köylü, köyden 
menşe şahadetnamesini alır, kasabada kaç hay
van satarsa kasabada ihtisap vergisi tahsil 
eden adanı ona bir belge verir ve köyden ge
tirdiği vesikayı dosyasında saklar. Rica ederim 
bu usulü bozmıyalım. Belgeyi sattığı adama 
devreder deyince işin içinden çıkılmaz. Ufacık 
birşey ama alan da, satan da, vereni de hapse 
girer. Bu ufak şeyi iyi bir şekilde halletmenizi 
rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
SÖZCÜ EMİN HALÎM ERGUN (Ankara) 

— Efendim, zannediyorum çok teferruata giri
yoruz, bunların birçoğu tasarıda vardır, mad
deyi dikkatlice okuyacak olursak görülecektir. 
Şimdi biz buradaki metni evvelce belgeyi alı
cıya satıcının devretmesi şeklinde yapmıştık. 
İçişleri Komisyonunun mütalâasında tesbit et
tiği şekilde ve tatbikatta müşkülât doğmaması 
için bu suretle tesbit ve arzettik. 

Satış halinde, hayvan satış resmini tahsille 
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görevli köy veya belediye tahsildarı alıcının 
açık adresini, adını ve soyadını satış vesikasına 
yazarak alıcıya verecektir. 

Binaenaleyh bu muameleyi yapacak resmî 
memurdur. Arkadaşının buyurduğu vâkıdır. 
Bir adam 10 tane ineğini getirmiş, bir tanesini 
satmış, dokuz tanesi elinde kalmış... Belgeyi bir 
ineği alana verirse geriye kalan dokuz tanesi 
için elinde vesika kalnııyaeaktır. Ama bu devri 
yapmakla mükellef! olan tahsildar bu on adedli 
vesikanın bir .suretini alacak altnı tasdik ede
rek alıcı olan zata verecek, dokuzu için belge 
yine onda kalacaktır. Bunu resmî memur ya
pacaktır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Emin Halim'-
in anlattığı gayet yerindedir. Bir adam pazara 
50 hayvan götürdü. Beşer beşer sattı, artanı da 
evine götürdü. Belgesi bir tanedir. Ben diyo
rum ki, köylüyü bu külfete koymasak. Belgenin 
tarihini kimden aldığını satın alan satandan. 
alsa.. Yani malı satan sattığı adama aynı za
manda belgeyi verecektir. On hayvanın ikisini, 
üçünü satarsam ben bu belge mucibince üç ta
nesini sattım diyeyim ve adama vereyim. Yani 
satanı tahsildarı aramaktan kurtarmak lazım
dır. 

BAŞKAN — İhsan Olgun! 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, mü

zakerenin seyrü cereyanına göre çözülmesi zaru
ri olan birçok kısımlar oluyor, halbuki Yüksek 
Meclis bir saati mütecaviz komisyon vaziyetin
de çalışr haldedir. Yani Adalet veya, alâkalı 
komisyonda konuşulup halledilmesi lâzım gel en 
hususlar burada Yüksek Meclisi saatlerce işgal 
ediyor. 

Bendeniz bu noktaların lâyıkiyle çözülmesi 
için tasarımı komisyona iadesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, vaziyet ar
kadaşımızın dediği gibi değildir. Komisyonun 
elindeki tek nokta son dakikada Oezaroğlu'nun 
teklifi ile bozulmuştur. Bundan doloyı tasarı
nın komisyona iadesini düşünmek, bu devrede 
çkınarnası demektir. Buna muvafakat buyurma-
manızı rica ederim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Komisyona gidip 
gitmemesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim bu ta

sarının komisyona gitmesine lüzum yoktur. 
Esasen bugünkü meyzuatta iki hüküm vardır. 
Birisi Sağlık Zabıtası Kanunu menşe şahadet
namesi almayı emreder. Bunu almaya mecbur
durlar Diğeri de nakil vasthaarıııda olduğu gibi 
askerlik şubelerince tesbit edilen nakil vasıta-
1 arında muhtarlar satılacak hayvanların ilmü
haberini vermeye mecburdurlar. Binaenaleyh 
bu hükümleri teyit etmek lüzum ve zarureti 
yeniden meydana çıkıyor. Bu, mevcut mevzuatta
ki bir hükmü teyit mahiyetindedir. Bu, hay
van hırsızlğmı menetmek için kuvvetli bir mü
eyyidedir. Hayvan hırsızlığı bilhassa yataklar 
vasıtasiyle yapıldığı için bu yatakların hırsızlık 
yapmalarını önliyecek bir müeyyidenin sağ
lanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Mesele yoktur. 
Şimdi üçüncü maddede «Büyük baş hayvan

ların alım satımı hayvan satış belgesi ile yapı
lır.» deniyor. Binaenaleyh aşağıda da küçük 
baş hayvanlardan belge aranmasına lüzum yok
tur mânası çıkıyor. Halbuki Yüksek Heyetçe 
dikkate alınan metinde küçük baş hayvanlardan 
da belge aranması, belge esasının küçük baş 
hayvanlarda da kabulünü tazammun etmekte
dir. Binaenaleh tensip ederseniz (Bu kanunun 
şümulüne giren hayvanların alım satımı hay
van satışı belgesiyle yapılır) diyelim. Onun al
tında küçük başlar hakkındaki bir kaydı istis
naiye lüzum yoktur. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER-
GUN (Ankara) — Muvafıktır. 

BAŞKAN — O halde buna bir itiraz var mı? 
(Yok sesleri) 

:! ncü maddenin son şeklini tekrar okutuyo
rum : 

MADDE 3. —• Bu kanunun şümulüne giren 
hayvanların alım satımı hayvan satış belgesiyle 
yapılır. Bu belgeleri köy ve mahalle muhtarla
rı parasız verirler. Hayvan satış belgesine hay
vanın cinsi ve alâmetleri, hayvan sahibinin adı, 
soyadı ve açık adresi yazılır. Satış halinde, hay
van satış resmini tahsil ile görevli olan köy ve
ya belediye tahsildarı alıcının açık adresiyle 
adını ve soyadını satış belgesine yazıp altnı tas
dik ederek belgey; alıcıya devreder. 

Küçük baş hayvanlarda yoksa, alâmet yazıl
maz. Menşe şahadetnamesi belge yerine kaimdir. 

BAŞKAN — Bu tashihlerle maddeyi oyu-
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miza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 4. — Genel ve özel kolluk kuvvet
leri satış belgesiyle satılması mecburi olan hay
vanların alım ve satımında, bu belgenin bulunup 
bulunmadığını aramak ve yoklamakla ödevli
dirler. 

BAŞKAN — Söz istiyeıd Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

MADDE 5. — Hayvan hırsız Lığının önlen
mesi maksadiylc valiler, kaymakamlar, ve bu
cak müdürlerinin il idaresi kanuniyle diğer ka
nunlardaki esaslar dairesinde, bu kanunda ya
zılı hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak 
için verecekleri emirleri köy ve belediye idare
leriyle kolluk mensupları yerine getirmekle yü
kümlüdürler. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Arkadaşlar, bu 
beşinci maddenin ihtiva ettiği hükümler halen 
mer'i olan kanunlarımızın hepsinde vardır. 
Tekrar burada teyiden tasrih edilmesindeki 
maksat nedir? 

Çünkü valiler, kaymakamlar kanunların 
kendilerine verdiği yetkiye dayanarak zaten 

, bunları zabıtaya bildirir ve idareye bu mevzu 
üzerinde emirler verebilirler. Binaenaleyh tek
rar- burada beşinci madde olarak tavzihan tas
rih edilmesindeki maksadı ben aulıyamadım. 

Tavzihini rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERGUN (Ankara) — İl idaresi kanu
nuna göre, valilerin asayiş hususunda belediye
lere emir verme yetkisi yoktur. Halbuki pazar
larda, hayvan alım, satımında belediye zabıtası 
vazifeli ve ilgili olduğu için bu hayvan hırsız
lığını memlekette önlemek noktasından ve bu bu
gün bir dert halini almış olmasından dolayı, 
İller Kanununu yalnız bu hususa teşmil etmek 
suretiyle bunu tedvinde fayda gördük. Tl er ne-
kadar İller Kanununda, valilerin, köylerde asa
yişin temini hususunda, salâhiyetleri mevcut ise 
de, burada tekrarı bunu teyitten ibarettir. Bu 
bakımdan maddenin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı yoktur. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. \ 

Bölüm : Tl 
Kovuşturma hükümleri 

MADDE 6. — Büyük baş hayvanlara ait bir 
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hırsızlık vukuağeldiği zaman hayvan sahibi ve
ya hayvanla ilgili olanlar hırsızlığın yapıldığı 
yerin bağlı bulunduğu köy korucusuna ,çiftçi 
mallarını koruma veya mahalle bekçisine, muh
tara ve muhtar bulunmadığı hallerde ihtiyar 
heyeti veya meclisi üyelerinden birine veya ka
rakola müracaatla çalman hayvanların cinsini 
adedini, şekil, alâmet ve vasıflariyle varsa ko
vuşturun ya esas olabilecek gerekli delil ve ema
releri bildirirler. 

Hırsızlıktan haberdar edilen köy korucusu, 
çii'tei mallarını koruma veya mahalle bekçisi, 
muhtar veya ihtiyar heyeti veya ihtiyar mec
lisi üyesi en çabuk vasıta ile vazifeli en yakın 
karakola haber vermekle beraber hayvan izleri
ni sürdürmek ve kovalamakla yükümlüdürler. 

ÖMER ASIM AKSOY (Gazianteb) — Ko
misyondan bir şey rica edeceğim. Bu madde ve 
bundan sonraki maddelerde hayvan izlerinin 
kovalanması ve kovalatılması diye bir tâbir var
dır. Bunun yerine (iz sürmek) desek. 

BAŞKAN - İkisine de lüzum görüyor mu 
sunuz:. 

A DAL UT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM: ERGUN (Ankara) — Bâzı yerde sürmek 
bâzı yerde kovalamak derler. Yüksek Meclis han
gisini münasip görürse1 onu koruz. 

BAŞKAN -— İkisi de ayni manâdadır buyu;:-
d ular. 

ADALKT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
IIALİYİ KRUUN (Devamla) — İkisi de ayni ma
nâdadır. 

ÖMER ASİM AKSOY (Gazianteb) - - Ka
bul etmiyorlarsa takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Komisyonun ifadesinden şıı mâ
na çıkıyor: Bu, ya sürmek veya kovalamaktır. 
Hangisini muvafık görürseniz onu koyarız. Ben 
bilmem. 

AKİF EY I DOĞ AN (Kars) — Hırsızlar sü
rülür.... 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, söz isler is
temez söze başlanmaz. 

ÖY1KR ASİM AKSOY (Gazianteb) - - «Sür
mek» olarak takrir vereceğini. 

AKİF E Y İ D O G A N (Kars) — Hırsızlar sü
rülür, hayvan kovuşturulur. 

İHSAN TTÂMID TİGREL (Diyarbakır) —• 
Binaenaleyh «Sürmek» tir. 

BAŞKAN — «Kovalama» ya lüzum yok mu.' 
«Sürdürmekle» mi diyeceğiz?. 
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ADALET KOMISYONU SÖZCÜSÜ EMIN 

HALİM ERGUN (Ankara) — «Sürdürmek» le 
olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — «Kovalamak» ı kaldırıyoruz. 
«Sürdürmekle» diyoruz. Maddeyi bu tashihle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et m iy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hırsızlığı haber alan karakol 
âmir veya komutanı bağlı bulunduğu bucak 
veya ilce merkezine derhal haber vermekle be
raber lüzumu kadar kolluk mensubunu da ya
nma alarak izleri, sürmeye çıkanlara en kısa 
zamanda katılır.. İzin sürülmesine bunlarla de
vam olunur. 

Çalınan hayvanların ayrı ayrı kıymetleri, 
sürülen izlerin başlangıç, noktasından il iba
ren cinsleri, adedleri, şekilleri ölçüleri ve 
her türlü özellikleriyle bunların uğradıkları 
veya geçtikleri ve kayboldukları yerler iz sür
mesini yapanlar tarafından düzenlenecek tu
tanakta açıkça belirtilecek tutanağın altı iz 
sürmesine katılanlar tarafından imza edilir. 
İmzadan çekinenler olursa bunun sebebini açık
layarak imza ederler. İzlerin sürülmesine ka
tılmış olup da bu izleri kendi köy veya ma
hallelerinin hudutları dışına götürmüş olan muh-
tar ve ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri geri dö
nebilirler. 

BAŞKAN — «Sürme» mi.'. «Sürdürme» mi?. 
ADALET KOMİSYONl SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERG UN (Ankara) — «Sürdürme» dir. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Bunun mastarı 

«Sürmek» tir. İz sürdü, iz sürdürdü gibi. 
BAŞKAN — Deminki maddede «Sürdürme» 

diye kabul ettik binaenaleyh burada da «Sür
dürme» olmalıdır. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
—• «Takip etme» tâbirini kullanmakta ne mah
zur vardır ?. 

BAŞKAN — Takip keyfiyeti geçti Sayın 
Veziroğlu. Geçen maddede «Sürdürme» diye ka
bul ettik. Bir maddede «Sürmek» diğer bir mad
dede «Sürdürme» demek doğru olur mu bilmem:'. 

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

MADDE 8. — Karakol âmir veya komutanının 
hırsızlık olayına ait raporunu alan kolluk üstleri 
bağlı bulundukları bucak, ilce veya il ma
kamına haber verirler. Bu makamlar ci-
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var bucak, ilce veya illere ve bölgeleri 
dahilindeki karakollara keyfiyeti en çabuk 
vasıta ile duyurmakla beraber gerekli tedbirleri 
de aldırır ve kovuştururlar; 

BAŞKAN — Söz ist iyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

MADDE !). — Hayvan hırszlarmı takibe çı
kan kolluk memurları, delilleriyle birlikte vo 
failleri yakalayıncaya kadar hayvan izlerini 
aralıksız olarak sürmek ve failleri meydana çı
karmakla ödevlidirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza... 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Rica ederim 
nasıl söz istiyen yok, soz istemiştim. 

BAŞKAN — Ne istiyorsunuz'?.. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Ne istiyorsu

nuz olur mu efendimi. Söz istemiştim. Konuş
turmuyor, ne istediğimi soruyorsunuz? Vazgeç
tim konuşmıyacağım. 

FAHRÎ BÜK (Bursa) — Efendim soz isti
yoruz: vermiyorsunuz. Konuşturmuyorsunuz. Ri
ca ederim... 

BAŞKAN —• Kime vermedik efendim?. 
I FAHRÎ BÜK (Bursa) — İşte şimdi Emin 

Soysal arkadaşım istedi, işaret ettiniz, vazgeçer
diniz, sonra da söz yok diye oya koyuyorsunuz? 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, sözünüze 
mâni olan yok, konuşunuz. 

FAHRİ BÜK (Bursa) — Bu şartlar altında 
ben de vazgeçtim. 

YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa) 
— İşte hep böyle bitaraf olamıyorsunuz. Çünkü 
tasarı sizin teklifinizdir. 

BAŞKAN — Buyurun İhsan Olgun!.. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) - - Konuşmıyaca

ğım efendim, vazgeçtim. 
ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Madem kimse konuşmuyor, ben söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZİYA ERSİN CEZARÖCrLU (Dev a mi a) —• 

Efendim ; bu maddede kabul ediyoruz ki, bir 
karakol mmtakasmdan bir hayvan veya birkaç 
hayvan eılmırsa karakol, kumandanı izine düşe
cek, buluncaya kadar takibedecektir. Fakat 
meselâ İstanbul'da çalman bir hayvanı bulmak 
için izinden gitmek suretiyle Van'a kadar gide
cek midir ve her hayvanın arkasından birisi gi-
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derse ka rako lda kim ka lacak t ı r ? Bu madde iş
lenmemişt ir . (Zaten k a n u n işlenmemiştir sesleri) 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ E M İ N 
11 ALÎM E R G U N (Anka ra ) — Efend im; bun
dan maksat , zabıta memur] ar mm bu i/i sürmek 
ve faili t ak ibe tmek keyfiyet inde her hangi bir 
fasılaya meydan vermemelerini, temin etmektir . 
Yoksa İ s t a n b u l ' d a ya lman bir hayvan ın orada 
1 »eşine düşen bir zabıta memuru A n k a r a ' y a ka
dar gelecek mânas ına değildir . B u r a d a zabıta, 
kül hal inde nazar ı itibara, al ınmıştır . Senin hu
dudun , benim hududum, gibi. münakaşa yapma
maları ve delillerin zayi olmaması için ve her 
halde üst âmir ler inin tesbit edeceği şekilde bu 
iş ko vuşturul acakt ı r . 

Bu münasebetle şunu da arzedeyim k i ; bu 
kanun üzer inde Adale t Komisyonu, yok düşün
müş ve çok çalışmıştır. Belki beğenmiyen bulu
nabilir , ama bu. k a n u n hak ika ten işlenmiş ve 
memleketin iht iyacının karş ı lanması için elimiz
den geldiği ve aklımızın yet t iği derecede ne gi
bi çareler bulmuşsak b u r a y a koymuşuzdur . İpt i
dai bir sistem olan evvelki k a n u n d a mevcut olan 
kassame usu lünü de ka ld ı rmış bulunuyoruz . 

İHSAN OLGUN ( Y o z g a t ) — Hırsızlığı ha
ber alan karakol kumandan ı nereye k a d a r gide
cek ve nereye k a d a r t ak ip edecektir0? Sonra 
«Hayvan hırsızlarını ta'ki'be çıkan kolluk me
murları , delilleriyle b i r l ik te ve faillerini yaka
layıncaya k a d a r hayvan izlerini aralıksız ola
rak kovalamak ve failleri meydana ç ıkarmakla 
Ödevlidir» deniyor. P e k i y i ; bunun mefhumu 
muhalifi nedir? Yakalayamadığı t akd i rde adam 
bir daha karakola dönmiyecek midir? Demek 
ölünceye k a d a r gidecektir . 

AI) A BET K< >MÎS YON l T SÖZCÜSÜ E M İ N 
MALİM E R O U N (Anka ra ) — Bundan maksa
dımız, demin de arzett iğim gibi, bu işin takibin
di1 aral ık olmamasını temindir . Zafbıtayı bir kül 
halinde mütalâa ediyoruz. Üst âmirlerine haber 
vermek mecburiyetini y u k a r d a koyduk. Bu üst 
âmirler bu işi ter t ip ve tanzim edeceklerdir . İl
ler İdaresi Kanununun üzerinde çalışan İhsan 
Olgun arkadaşım, idare hayat ında çalışan İh
san Olgun arkadaşım bu izlerin tak ip edilmesi 
ve faillerinin meydana çıkarılması hususunda 
ne gibi tedbirlerin a l ınacağım bendenizden da
ha çok iyi bildiklerini zannederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok tu r . Mad-
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deyi kabul edenler... BTmiyeuler... Madde kabu l 
edilmiştir . 

MADDE 10. — İz sürmesi esnasında kolluk 
memurları , iz üzerinde raslıyaca'kları ve hay
vanlar ın bar ınmasına müsa i t olan üs tü açık ve
ya kapalı yerler i Ceza Muhakemeler i Usulü Ka
nununun hükümlerine tevf ikan a ra r l a r ve key
fi tyeti bir tu tanak la tesbit ederler. 

İBRAHİM R E F İ K SOYER (Niğde) — Ar
kadaş la r ; hakikaten üzüntülü bir du rumday ım. 
Biz sürmek ile sü rdürmek fiilini tefrik edemi
yoruz. Biz eski sarf ve nahiv kaideler ini âdeta 
unu tmuş bir du rumda kalıyoruz. Açık söylüyo
rum, üzüntülü bir durumdayım. Şimdi şu kol
luk memuru iz sürecektir , diyoruz. Bu fiil, mü-
taaddi değildir, lâzımdır, eski tâbir ler le müta-
addi fiili ahara tesir eder, lâzım fiili kendinde 
kal ı r . Sürmek fiili ise lâzımdır. Kolluk memuru 
izi kendisi sürüyor . Çok rica ederim, bir sür
mek ile sü rdürmek fiinili tefrik edemiyoruz, 
a rkadaş sürmek tâbir ini sü rdürmek şeklinde 
'değiştirip okuyup gidiyor. Rica ederim bunlar ı 
düzeltelim. 

BAŞKAN Tüzüğün 109 ncu maddesi mu
cibince tasar ının tümünü oya sunmadan evvel 
kelimelerde bir anlaşmazlık olursa komisyon 
bunun değiştirilmesini teklif * edebilir. Binaen
aleyh deminden beri t e reddüdü mucip olmakta 
(dan «iz sürmek» veya. «iz sü rdürmek» kelime
lerini kat i şekihb1 tesbit edip şeklini komisyon 
tâyin ett irsin. Tasarının tümü oya, sunulma
dan evvel kat i sekli teklif etsin. 

UM İN' 1 TALÎM E R O U N (Ankara ) — Bu 
maddede öyle birşey yok tu r . 

BAŞKAN «İz sürme mi» diyeceğiz, «îz 
sürdürme mi» diyeceğiz? Müsaade buyurursa 
nız Tüzüğün 10!) ncu maddesi mucibince tasa
rının kabulünden evvel bu kelimenin tashihine 
imkân vardır . 

Bu madde hakkında başka söz istiyen yok
lu r. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

Bölüm : 111 
Cezai hükümler 

AIADOE 11. •-- Büyükbaş hayvanlar ı satış 
helkesi olmaksızın satan veya satın a lanlar 
veya bu gibi hayvanlar ın belgesiz olarak alını 
v.> satımına vasıta olanlar hakk ında fiil daha 
ağır cezayı müstelziırı olmadığı hal lerde T ü r k 
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Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 1 nci fık
rasındaki cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı mad

deye «her ne suretle olursa olsun eline geçmiş, 
sahibi belli olmıyan hayvanı en yakın karakol 
veya muhtara iki gün içinde bildirmeye mec
burdur.» cümlesinin eklenmesini rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Cezaroğiu 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KM İN 
HALIM ERGUN (Ankara) — Bu teklifin yeri 
15 nei madde olsa gerektir, fakat esas itiba
riyle buna lüzum da yoktur, sırası gelince arze-
deeeğim. 

ZIYA ERSÎN OEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Bir kelime. 

Sayın arkadaşlar, hayvan rasgele yerde 
satılır. İter vakit, her yerde yanında veya ce
binde bir muhtar veya vesika verici bulunmaz. 
Böyle kalırsa herkes mahkûm olur. Onun için 
maddenin başına (pazarda) kelimesini koya
lım. 

BAŞKAN — Birşey öğrenmek istiyorum. 
Burada büyük baş hayvanların satışı denilmek
tedir, küçük baş hayvanlara bunun şümulü yok 
mııl 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALÎM ERO-UN (Ankara) — Aynı zamanda 
bu kanunun şümulüne giren bütün hayvanlara 
aittir. 

BAŞKAN — Şunu öğrendim ki, bu kanuna 
küçük ve büyük baş hayvanları ithal ettiğimi
ze, îbüyük baş ve küçük baş hayvanların satışı 
dediğimize göre tefrik güç olacaktır. Binaen
aleyh bu kanunun şümulüne giren sadece bü
yük baş hayvanlar için belgesiz satış yapılamı-
yacağı tasrih edilmişti. O şekilde kalacaktır. 

Kemal Turan buyurun! 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, 

'Sayın Başkan'm hatırlattığı gibi kanunun ha
zırlanışı büyük baş hayvanlar içindir. Sığır at-
ve saire gibi. Hakikaten hamların satışını inzi
bata almak nispeten kolaydır. • 

Küçükbaş hayvanlardan meselâ koyun, ke
çi gibi hayvanların, Anadolu kasabalarında 
pazara gelmeden, mahalle arasında, sokakta, 
yolda, belde daima satışı yapılmaktadır. 

ikincisi; bayramlarda bilirsiniz ki koyun 
sürülerini, yerine köre keçi sürülerini önüne 
katan adam sokak sokak dolaştırır, bir tane 
ben alırını, bir tane o alır, bir tane şu.. Bunun 
belgesiz satılmasının fayda ve mahzurlarım 
tetkik ettik, cezası da hafif bir ceza değil, 50 
lira para, bir ay da hapis cezasıdır. Ya bu ce
zayı büyük baş hayvanlara inhisar ettirelim, 
yahut da bâzı istisnalar kabul edelim. 

Ben bu maddede, kurban bayramlarında 
olduğu gibi dağınık satışlaıda belge aranmaz 
ve belgesi/, satışlar da suç sayılmaz diye bir 
fıkra teklif ettim. Ya bunu kabul buyurursu
nuz veyahut da küçük baş hayvan pazarda sa
tıldığı takdirde tek tek satılmadığı hallerde 
Mezbahada bir belge aranır. Bu bakımdan 
komisyon lütfetsin, ya bizim fıkrayı biraz daha 
genişletelim yahut büsbütün ceza hükmünden 
çıkaralım. 

İzleri takip etmek lâzımdır. Koyun, keçi 
çalınınca karakol alâkadar olmalıdır. Küçük 
ve orta baş hayvanlara - kümes hayvanları ha
riç - takibat usullerinde bir ayrılık olmıyabilir. 

Cezaya gelince; ya cezade bir kademe kabul 
etmek, yahut bir kısım satışları ceza hukuku 
dışında bırakmak lâzımdır. Takdir Heyeti 
l Imumiyenizindir. 

FAHRÎ BÜK (Bursa) — Sayın arkadaşlar, 
küçük baş hayvanlar da, demin kabul edilen 
madde ile bu kanun şümulüne alınmış olmak 
dolayısiyle bu madde ile ceza hükmüne tâbi 
tutulacaktır. Biran için şöyle düşünelim: Bir 
köy halkı sabahleyin pazara hareket edecektir. 
Bunların herbiri muhtara gidecek, birisi bir 
keçi götüreceğim, öbürü bîr koyun götürece
ğim, beriki iki oğlak götüreceğim diye muh
tardan kâğıt istiyecektir. Muhtarın artık bir 
hafta evvelinden işini gücünü bırakıp bunlara 
vesika yazması lâzımdır. Ondan sonra da pa
zara gidecek hayvanını sattı, satamadı, üç gö
türdü birini sattı diye vesikaları tetkik edile
cek, satılmıyanlar için vesikaların arkasına 
meşruhat yazılacak. Bunları kim, nerede ve 
nasıl yazacak? Velhasıl alan için de, satan için 
de bu işler bin bir türlü müşkülât doğura
caktır. 

Sonra, bilmiyerek alan insan ceza görecek, 
satan insan ceza görecek. Onun için bu küçük 
baş hayvanları, hiç, olmazsa bu maddenin ağır 
cezasından kurtaralım da vatandaşı rahatsız 
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etmiyelim. Bu vesika alıp vermedeki müşkü
lât sizi temin ederim ki, küçük baş hayvanların 
alış verişini dahi durduracaktır. (Doğru doğru 
sesleri). 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERG ÜN (Ankara) — Efendim; Cezar-
oğlu arkadaşımız, bu kayıtlar yalnız pazarlar
da olsun, pazarlar dışında yapılan satışlarda bu 
belge aranmasın, buyuruyorlar. Bu belge hırsız
lığı önlemek için konmuş br çaredir. Bunu kal
dırırsak, pazarlar dışında bu kabil hayvanları 
satacaklardır. Binaenaleyh belge esasını şart 
kılmak ve bunu pazar içinde ve dışında mecbur 
tutmak yerindedir, bunda kendileri de bize 
iltihak edeceklerdir sanırım. 

Kemal Turan arkadaşımızın Kurban Bayra
mına matuf olan tedbirini yerinde bulurum. Se
nenin muayyen günlerine mahsus bir tedbirdir. 
Böyle bir istisnayı kabul etmekte hiçbir mahzur 
yoktur. 

Fahri Bük arkadaşımız, küçük baş hayvanla
rın satımının müşkülâta uğrıyacağını ileri sürü
yorlar. Zaten komisyon olarak biz, büyük baş 
hayvanlara mahsus olmak üzere bu tasarıyı hu
zurunuza getirmiştik. Yüksek heyetiniz buraya 
küçük baş hayvanları da ithal ettiler. O bakım
dan Makamı Riyaset de yukarda kabul edilen 
şekilde buraya bütün hayvanlara şâmil bir hü
küm koymayı bendenize emrettiler. Takdir yine 
yüksek heyetinizindir. Zaten küçükbaş hayvan
lar için almaya mecbur oldukları menşe şeha-
detnamesini aynı zamanda satış belgesi yerine 
kaim olarak kabul ettiğimiz için ve menşe şe-
•hadetliamesi bugün mer'i olan kanuna göre de 
zaten mecburi bulunduğu için, bir istisna ya
pılmasını icap ettirmez. 

BAŞKAN — Kemal Turan! 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, söz
cü arkadaşımın teklifi gibi, maddeyi sadece 
büyük baş hayvanlar için kabul buyurursanız, 
esasen benim takririme lüzum kalmıyacaktır. O 
zaman belge usulü daha rahat yürümüş olacak
tır. Evvelâ bunun reye konması lâzımdır. Bü
yük baş hayvanların tâbi olacağı hüküm kabul 
edilirse, hiçbir istisnaya mahal kalmadan kü
çük baş hayvanların satışı büyük baş hayvanlar 
için olan cezai tehdide tâbi olmaktan çıkar. 
Bendenizce evvelâ reye konulacak şey; büyük 
baş hayvanların reye konmasıdır. Bu küçükbaş 

hayvanlar da buraya girsin diye bir karar çıkar
sa bendenizin arzettiğmı istisnayı koruz. 

CEVDET KERİM İNOEDAYI (Sinob) — 
Efendim, komisyona bir şey sormak istiyorum : 
Yukardan beri Büyük Meclis, küçük baş hayvan 
hırsızlığı halini de büyük baş hayvanini' gibi 
muameleye tâbi tuttu. Şimdi ceza. kısmında kü
çük baş hayvanları serbest bırakıyoruz. Yukar
da zabıtayı, idare âmirini, muhtarları mecbur 
tuttuk. Çalman hayvan bulunduktan sonra ça
lana. bu. kanun gereğince ceza vermiyecek ini
yiz? 

BAŞKAN Heyeti Umumiye, bütün bunla
rı. derpiş edegelmiştir. Binaenaleyh şimdi ceza 
maddesinde küçük baş hayvanlar hakkında hü
küm konmıyacak olursa, bundan evvelki, küçük 
baş hayvanlar hakkında Yüksek Heyetin teza
hür eden noktai nazarı müeyyidesiz kalmış olur. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Öyle değil ar-
zedeceğiz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERG UN (Ankara) — Efendim ben, o 
küçük baş hayvanlar ceza hükümlerinden istis
na edilsin, dedim. Bu ceza hükümleri, komisyon
da, büyük baş hayvanlar nazarı itibara alına
rak tanzim edilmiştir, dedim. Küçük baş hay
vanları, Yüksek Heyetiniz burada müzakere 
sırasında kanuna ithal etti. Binaenaleyh, yine 
Yüksek Heyetiniz, bunların da buradaki ceza 
hükümlerine tâbi olup olmaması hakkında bir 
karar verebilir. Eğer buradaki ceza hükümlerin
den küçük baş hayvanları istisna ederseniz hâ
kim o takdirde Ceza Kanununun umumi hüküm
lerine göre bunların failleri hakkında kararını 
verir. Küçük baş hayvanların bu tasarıya alın-
masiyle bu tasarıdaki ceza hükümlerinin de on
lar hakkında tatbikini icap ettiren bir kaide 
yoktuı*. Hariç tutabiliriz. 

BAŞKAN — Şimdi buraya ceza maddesi 
konmazsa yukardaki hükümler açık kalmaz mı? 

EMİN HALİM ERCIUN (Devamla) — Kal
maz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim ; bu 
madde yalnız hayvanların belge ile satılması mad
desidir. Bu belgeyi ibraz etmezlerse ceza gö
receklerdir. Bir adam köyünden 3-4 koyun ge
tirmiş, bir ikisini satmış, artanını köyüne geri 
götürmüş. Şimdi bundan belge istensin mi, isten
mesin mi? Belgesi olmazsa veya belgesiz olarak 
yolda belde bir yerde satmıssa elbette ceza mü-
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müeyyideleri onun hakkında tamam iyi e i.şliye-
cektir. Burada yalnız belgesiz alım ve satım var
dır. Bu, alan için de, satan için de bir suç ola
caktır. Arzını şu ki, bu, yalnız belgeli satma mü
eyyidesini temin eden bir cezadır. Binaenaleyh 
bu yalnız büyük baş hayvanlarda kalmalıdır. 
küçük baş hayvanlar için kalkmalıdır. Madde 
buna göre kabul edilirse mesele halledilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddede belgenin mec
buriyeti prensipini kabul ettik. Bu keyfiyetin 
tavzihi lâzımdır. O halde üçüncü madde müey
yidesizdir.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM 
ERGITN (Ankara) — Şimdi, yüksek heye
tinizin takdir buyuracağı şekle göre burada 
ceza hükümlerini - ki daha aşağıda ağır cezalar 
gelecektir - büyük baş hayvan hırsızlarına has
redersek küçük baş hayvanlar müeyyidesiz ka
lacak mıdır? Hayır kalmaz. Çünkü 11 nci mad
dede «Belgesiz alıp satmış olanlar hakkında 
Türk Ceza Kanununun 52G ncı maddesinin bi
rinci fıkrasındaki cezalar iki kat olarak hük-
molunur» diyoruz. Esas itibariyle belgesiz alıp 
satanlar hakkında 526 ncı madde tatbik oluna
caktır. Binaenaleyh küçük baş hayvanlara ait 
usuller müeyyidesiz değildir. Daha aşağıda ge
lecek maddeler var, büyük baş hayvanlar için de 
orada yazılı olduğu gibi iki kat ve üç kat ceza 
hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mesele tenevvür etmiştir. 8 neü 
maddede kabul buyurulan küçük baş hayvanlar 
için belge mevzuunda, 11 nci madde şu şekilde 
kabul edildiği takdirde iki kat alınacak ise de, 
bunlar hakkında bir misli ceza alınması hakkın
daki Ceza Kanunu hükümleri tatbik edilecektir. 
Binaenaleyh küçük baş hayvanlar için (V/a Ka
nununun mevcut hükümlerinin tatbiki ve bü
yük baş hayvanlar için iki misli tatbik edilmesi 
şeklinde olacaktır. Şu halde komisyonun teklif 
ettiği şekilde yalnız büyük baş hayvanlara ait ol
mak üzere maddeyi oyunuza siniliyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Büyük baş hayvanların satış 
belgesini sebepsiz olarak vermekten, imtina eden 
veya bunların çalınmaları halinde keyfiyeti en 
çabuk vasıta ile vazifeli karakola bildirmiyen 
muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclis üyeleri 
ile köy korucusu, çiftçi mallarını koruma veya 
mahalle bekçisi ve bu kanunun 4, 5 ve 9 ucu 
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maddelerindeki görevleri yapmıyanlar hakkın
da umumi hükümlere göre kovuşturma yapıla
rak fiillerinin mahiyetine göre, daha ağır bir 
cezayı istilzam etmediği takdirde Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerindeki ceza
lar iki kat olarak hükmoluııur. 

ADALET BAKANI FÜAD SİRMEN (Rize) 
- - Muhterem arkadaşlar, söz almamın sebebi 
şudur: Bu madde huzurunuza gelmiş olduğu 
şekilde kabul edilecek olursa tatbikat bakımın
dan büyük müşkülât doğuracaktır. 

Çünkü bu maddeye göre tecziye edilmek iste
nen hususlar zikredildikten son "a altında deni
liyor ki, «Türk Ceza Kanununa göre daha ağır 
bir suç teşkil etmediği takdirde yine Türk Ceza 
Kanunun 230 ve 240 ncı maddeleri tatbik edilir». 
Halbuki ceza esasatımızda tarif ve tavsif edilen 
fiil için hangi nevi cezanın verileceği, hangi 
maddenin tatbik edileceğinin tasrih edilmesi 
lâzımdır. Bendeniz bir zühul olduğunu zanne
diyorum. Çünkü mütaaki[) 18 neü maddede 
şimdi arzettiğim şekil kabul edilmiştir. Onun 
için bu maddenin 13 neü maddedeki esasa uy
gun şekilde tashihinde zaruret vardır. 

Bu maddenin sondan dördüncü satırından 
itibaren «Kovuşturma yapılırken» kelimelerin
den sonra; «Haklarında Ceza Kanunu hüküm
lerine göre tâyin edilecek ceza iki kat olarak 
lıükmolunur», dersek kâfidir, bütün tereddüt
leri izale eder ve yine aynı miktar ceza veril
mesi mümkün olacaktır: 230 ncu madde, vazi
feyi ihmal ve terahidir. 240 ncı madde vazi
feyi suiistimaldir. Hâkim hangi fiile, hangi 
maddeyi tatbik edeceğinde tereddüde düşebi
lir, tatbikatta büyük teşevvüşler olur. Madde
nin arzettiğim şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 
mu'? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Bunu tashihe 
muvafakat ediyoruz. Maddelerinde göstermi-
yerek bunu Ceza Kanununa atfetmek daha fay
dalıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyonun da mu
vafakat ettiği şekilde okutuyorum. 

MADDE 12. — Büyük baş hayvanların sa
tış belgesini sebepsiz olarak vermekten imtina 
eden veya bunların çalınmaları halinde keyfi
yeti en çabuk vasıta ile vazifeli karakola bil
dirmiyen muhtar veya bulunmadığı takdirde 
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vekili ile köy korucusu, çiftçi mal lan ın ko
ruma veya mahalle bekçisi ve bu kanunun i, f> 
ve 9 ucu maddeler indeki görevleri yapmayan
lar hakk ında umumi hükümlere göre kovuştur
ma yapı la rak haklarında. Türk Ceza Kanunu 
hükümler ine göre tâyin edilecek cezalar iki 
kat olarak hükmolumır . 

A H M E T BOZDAY (Kütahya ) — Efendim ; 
bu maddeye biraz' vuzuh vcermek icabediyor. 
Burada denil iyor k i : «Satış bedelini sebepsiz 
o larak vermekten imtina eden veya bunların 
çal ışmaları halinde keyfiyeti, en çabuk vasıla 
ile vazifeli karakola bildirmiyeu muhta r veya 
ih t iyar heyeti veya meclis üyeleri ile köy ko
ruyucusu, çiftçi mallarını koruma veya muhal
le. bekçisi ve bu kanunun.. .» filân maddeler i 
diye devam ediyor. 

Hepiniz; bilirsiniz, köylerde bu gibi işleri 
t ak ip ile muh ta r l a r mükelleftir, ih t iyar heyeti 
azalar ından çoğu bunu bilmiyebilir, fakat iş
leri bun la r ı temsilen muh ta r yapar . Yarın u lak 
bir hırsızlık köy muhtar ı , veya hayvan sahibi, 
karakola, haber vermezse adalet cihazı hare
kete geçecek ve köy ih t iyar heyetini , bekçiyi, 
koruyucuyu mahkemeye verecektir . Burada 
suçlu olarak muhtar ı ve heyetini gösteriyoruz. 
Bunda ası! suçlu olan hırsızı b ı rakıp da tefer
rua ta girmiş gibi oluyoruz. Bu maddeye biraz 
vuzuh vermek icabediyor. İh t iya r heyeti aza
larını har iç tutal ım. 

BAŞKAN ----- Buyurun Oezaruğlu. 
ZİYA ERSİN OLZAROOLL (Teki rdağ) -

Efendim, Çiftçi Mallarını Konuna Kanunu, 
kasaba la rda caridir . Kasabada bu kanunla 
meşgul olanlar mün tehap zevatt ır , efendi adam
lardır . Bunlar hırsızları t ak ip edemezler. Canlı 
hanyvan la r ı korumak vazifesi yoktur , yalnız 
mezruatı korumak vazifesi verilmiştir . Adamın 
atı ıçalıumış bunu takip edecek. Belki de aynı 
zamanında ticaret odası heyetinde âza ve 
Çiftçi Mal lan ın Koruma 'Heyetinin Reisidir. 
Oraya gidip diyecek k i ; beyim, atım calindi. 
t ak ip etliniz. Tak ip etmezse hapse girecek. 
Böyle olur mu, Allah aşkına? 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ UM İN 
HALİM'. ERO ÜN (Ankara ) - - LTendım, e<\ velâ 
Bozbay arkadaş ımın mülâhazalar ına cevap a ı -
zedeyim. 

Buraya ih t iyar heyetini koymaktan maksa
dımız, bir insanın hayvanı çalındığı ve muhta

ra da haber veremediği ahvalde halter verecek 
birini bulsun diyedir . Çünkü bu kanunun esası 
süra t ted i r . Süra t le bunu en yak ın karakola ha
ber vermek lâzımdır. Bu da muh ta r ve ih t iyar 
heyetlerinin vazifesidir. O köyde karakol varsa 
muhtara haber vermeden karakola da haber ve
rebilir. Muhtar şehirc gitmiş ise o takdirde ihti
yar heyetinden birine tesadüf ettiği takdirde ih
t iyar heyeti azasına haber verecek ve ih
tiva!' heyeti âzası da bu haberi en yakın karako
la isal edeeeklir. i l iç haber vermemişse iht iyar 
heyeti azasının şüphesiz »zaman mesuliyeti de 
yoktur. 

Şimdi çiftçi mallarını koruma bekçisini niçin 
maddeye ithal ettiğimize geliyorum : 

ZİYA LRSİN OEZAROĞLU (Tekirdağ) ~ -
Koruma heyeti. 

FMİN HALİM BROUN (Devamla) Bu
nu İçişleri Komisyonu mütalâasında beyan bu
yurmuştur . Zaten İçişleri Komisyonu mütalâ
asında da bu, bekçidir. Bundan maksat, o da bir 
nevi zabıta olduğu için, derhal haberdar olsun 
ve en yakın karakola haber versin içindir. 

BAŞKAN Heyet değildir, bekçidir. 
HÜSKYÎN CLCSOY (Niğde) - - Efendim, 

şu noktayı zapta geçmesi için arzediyorum. 
Öyle görünüyor ki, bu kanunun tatbikatını 

tanzim etmek üzere bir tüzüğe ihtiyaç vardır. 
Bu belgeler nasıl verilecektir, öteki ne yapacak
tır.'. Nereden alınacaktır?. Yan i tatbikatı gayet 
şümullü bir kanundur . Muhakkak ki, bir tüzüğe 
ihtiyaç hâsıl olacaktır. Böyle bir tüzük hazırlana
cak mıdır.'. Evvelâ, bu cihetin tavzihini rica edi
yorum. Ondan sonra sözüme devam edeceğim. 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ E M l N 
HALİM EROUN ( A n k a r a ) — Efendim, komis
yonda böyle birşey düşünmedik . F a k a t eğer 
a rkadaş la r arzu buyurur la r sa konabil i r . F a k a ; 
bunun tatbikatını temin etmek için Bakanlık şüp
hesiz !)'•. hususlarda tamimler yapacakt ı r . 

HÜSEYİN FLNSOY (Niğde) Bu madde
nin. redoksiyouuuda, bâzı anl ıyamadığım nokta
lar var, lütfen komisyon tashih e ts in : 

Birincili , büyük baş hayvanların, satış bel
gesini sebepsiz olarak vermekten imtina eden 
bu hüküm iht iyar heyet ine şâmil mi, değil mi? 

A D A L E T K. SÖZCÜSÜ E M İ N HALİM . ER
OL N (Ankara ) Belgeyi vermekle mükellef 
oian muh ta r o anda bir yere gitmişse vekili bu 
vazifeyi yer ine get i recekt i r . 
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HÜKKYİN ULU80Y (Devamla) - - İkinci 

şüphem, «Bu hayvanların çalınmaları halinde 
keyfiyetin en çabuk vasıta ile vazifeli kara
kola bildirmeyen...» deniyor. Şimdi burada ça
lınma keyfiyetini bildirmek muhtara mı raci, 
yoksa çaldırana mı raci L 

ADALET Ko. SÖZOÜUÜ BM İN HALİM BR-
(IUN (Ankara) - - Çaldıranın haberi olmadan 
muhtar haber almış ise yine karakola haber 
vermek mecburiyetindedir. Bu suretle sahibi 
bulunmazsa, muhtarın haberi olursa muhtar, sa
hibi gelsin diye beklemiyeeek en yakın karako
la haber verecektir. Efendim, kanunun esas he
defi en yakın karakola süratle haber vermek
tir. 

BAŞKAN — İbrahim Refik Soyer! 
İBRAHİM RBFİK SOYER (Niğde) Lfeıı-

dim, arkadaşınım da izah ettiği gibi büyük baş 
hayvanların satış belgesini vermekten sebepsiz 
olarak imtina eden muhtar veya ihtiyar heyeti 
mesuldür. Fakat muhtar yoksa, ihtiyar heyetin
den. bir âza da mühür bende değil muhtarın 
oğlundadır. derse ihtiyar heyeti bundan mesul 
olacak mıdır? 

ADALET Ko. SÖZCÜOÜ EMİN HALİM ER-
(JUN (Ankara)—Olmaz, vazife muhtara vekâ
let eden ihtiyar heyeti azasına aittir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
iler hâkim bu zaptı alıp okumaz. Kanunun da va
zıh olması lâzımdır. Beri rica ediyorum, buraya 
«Muhtar veya o vazifeyi gören zat» ilenilsin. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Efendini, 
ben de bunu rica edeceğim. Hayvanı çalman 
bir kimse, içine o ateş düştümü durmaz muhta
ra da, kazaya da, vilâyete de gider, haber verir. 
Asıl mesele, zabıta uyanık olsun da işi derhal 
takip etsin ve hırsızı yakalasın. Yoksa, şuna 
haber verdi buna haber vermedi diye vesika 
aramak çok zordur. Bence, hattâ «Kır bekçisi» 
de kalksın. «Muhtar veya ona vekâlet etlen» 
densin, kâfidir. 

ADALET Ko. SÖZOÜCÜ EMİN HALİM ER
Cİ UN (Ankara) - - Zaten maksadımız muhtar, 
muhtar bulunmadığı takdirde muhtar vekili
dir', ki, bu muhtar vekili de Köy Kanununa göre 
ihtiyar heyeti âzasından birisidir. Bunu «Vekil» 
diye tasrih ederiz. 

BAŞKAN —• «Muhtar veya muhtar bulunma
dığı takdirde vekili» diye maddeye ilâve ya

pıyoruz. «Meclis üyeleri» kalıyor mu, bekçi hak
kındaki kısım kalıyor mu? 

ADALET Ko. SÖZOÜCÜ BM İN HALİM Eli
fi UN (Ankara) — «Meclis üyeleri» ne artık 
lüzum yok. «Köy korucusu» kalıyor. Burada 
maksat, heyet değil çiftçi mallarını koruma 
bekçisidir. 

BAŞKAN --- Yapılan bu tashihle maddenin 
son şeklini okutuyorum : 

MADDE 12. Büyük baş hayvanların satış 
belgesini sebepsiz olarak vermekten imtina eden 
veya bunların çalınmaları halinde keyfiyeti en 
çabuk vasıta ile vazifeli karakola bildirmiyen 
muhtar veya bulunmadığı takdirde vekili ile köy 
korucusu, çiftçi mallarını koruma veya mahal
le bekçisi ve bu kanunun 4, 5 ve 9 ncu madde
lerindeki görevleri yapmıyanlar hakkında umu-
lıükümlere gövv kovuşturma yapılarak hakla
rında Türk (Jeza Kanunu hükümlerine göre tâ
yin edilecek cezalar iki kat olarak hüknıolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE l;î. — Büyükbaş hayvanları çalan
lar, bu suçlara iştirak edenler veya bu suçun ir
tikâbına iştirak etmeksizin çalınan bu gibi hay
vanları bilerek kabul edenler, saklıyanlar, satın 
alanlar veya her ne suretle olursa olsun kabul 
etmek, saklamak veya satmak hususlarında ta
vassut evliydiler haklarında Türk Ceza Kanu
nuna göre tâyin edilecek cezalar üç, kat olarak 
hüknıolunur, bunlar hakkında ayrıca sürgün ce
zası da verilir. 

Büyükbaş hayvan hırsızlığı failleri hakkın
da Türk (.""eza Kanununun 522 nci maddesi 
hükümleri uygulanmaz, («erektiği takdirde 
bu kabil hükümlerin cezalarının başka bir 
mahal ceza evinde çektirilnıesinc de hükmolu-
nabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 1.4. — i.') ncü maddede yazılı suç
lardan dolayı sanık olanlar hakkındaki yargı
lama tutuklu olarak yapılır. 

BAŞKAN — Hulusi Oral'ın bir önergesi 
var, okutacağım. 
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Yüksek Başkanlığa 

Sözlü olarak ar/ettiğim sebeplerden dolayı 
14 neü maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 
teklif ederim. 

Denizli 
H. Oral 

Madde 14. — 13 neü maddede yazılı suç
lardan sanık -olanlardan, .haklarında kuvvetli der 
liller ve emareler İmi imanların, yargılanmaları, 
tutuklu olarak yapılır. Lüzumunda tahliyeye 
mahkemeler yetkilidirler. 

HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Sayın arka
daşlar; cezada müttefikiz. Demin de arzettim, 
'bu çok mühim bir meseledir. Yalnız 1609 sayılı 
Meşhut Suçlar Kanununu bilirsiniz o kanunda 
tadat edilen suçların muhakemesi mevkuf en ya
pılır. Birçokları bu suretle tevkif olunurlar, 
fakat sonunda beraat etmelerine rağmen birçok 
gün .hapis kaldıkları olur. 

Sonra dikkat Duyurulmuştur, 13 neü madde
mde yazılı suçlardan dolayı sanık olanlar deyince 
bunların istidayı veri]) şüpheyi üzerlerine attığı
mız gün derhal tevkif edilmeleri zarureti var
dır. 

Sonra, yalnız sanık olan değil, tavassut eden 
de suçludur, deniyor. Meselâ birisi birisine bir 
hayvan alıvermiş, tabiî derhal mahiyetini tetkik 
edemez. Ona bir hayvan alıverdim diyor, hay
di baldım gel denecek. Nihayet birisi bana düş
manlık edecek, haberim olmadan damıma bir ke
çi sokacak, gel bakalım. Onun için biz cezada 
dikkatli olmakla! beraber vatandaşın da hakkın; 
korumak mevkiindeyiz. Bendenizce kuvvetli 
delil ve emareler olmadıkça tevkif edilmemelidir. 

Bakınız bu takibat ve tahkikatı mevkufen yap
mıyoruz, yargılamayı koyuyoruz. B,u hususta 
kuvvetli delil olsun ki, tevkif edilsin. Bu itibar
la icabında tahliyeye mahkemeyi hâkimi yetkili 
kılalım, ki ortada bir tezvirat görünce thliye 
edebilsin. Onun için bendeniz bunu Bakandan, 
Komisyondan ve arkadaşlarımdan rica ediyo
rum . 
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BAŞKAN — Adalet Bakanı! 
ADALET BAK ANT İT T Al) SİKMEN (Rize) 

— Muhterem arkadaşlar; bu tasarı Adalet Ko
misyonunda görüşülürken Bakanlığın görüşü ora
da ifade edilmişti. Arkadaşım Meclis huzurunda 
da Bakanlığın görüşünü tekrarlamaya davet 
ettiği için 'huzurunuzu birkaç dakika işgal mec
buriyetinde kaldım. 
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Memleketimizde geniş ölçüde vukubulduğıı 
muhakkak olan ve bilhassa büyük baş hayvan
lar üzerinde yapıldığı takdirde bütün mame
leki bundan ibaret sayılabilecek köylü vatan
daşlar üzerinde büyük tesirleri olan 'bu suç hak
kında mevcut cezaların bir miktar artırılması
na biz de aleyhtar değiliz. Bu bakımdan tasarı
nın heyeti um ilmiyesine karşı bir diyeceğini 
yoktur. Yalnız huzurunuzda tetkik edilmekte 
olan bu tasarı ile cezalar şiddetlendirilirken, ifa
de etmek zaruretindeyim,, hâkimler işleıumiş 
olan fiilin vehameti ile vereceği cezanın ağırlı
ğı arasında her hangi bir nispet görmez ise 
mümkün olduğu kadar tahfif cihetine gider ve 
belki beraetler çoğalır. Çünkü biz, büyük baş 
hayvan hırsızlığı kapalı bir yerde meselâ evinin 
altındaki ağılda işlendiği takdirde mevcut üç 
ilâ 'beş seneden ibaret olan cezayı 9 - 15 yıla çı
karıyoruz, yani üç mislini kabul ediyoruz. Son
ra !bu kanuna ^öre işlenmiş olan fiil de eğer 
hayvanın kıymeti az ise tenzilât cihetine gidi-
lemiyeceğini ayrıca tekit ediyoruz. Bir de şim
di konuşulan bu madde ile beneımıhal bu suç
lardan dolayı yapılan yargılamanın mevkufen 
yapılacağını tasrih ediyoruz. Bu maddenin ben 
de aleyhin deyi m. Hâkimin vaziyete ^öre keyfi
yeti takdir edebilmesi daha uygundur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM LRGUN (Ankara) — Efendim, bir de
fa metin Hulusi Oral arkadaşımızın söylediği 
şekilde değildir. Mevkufiyeti icabettirecek şe
kilde sanık olanların yargılanmalarının mevku
fen yapılması lâzıniigelecektir. 

Binaenaleyh burada komisyonun düşündüğü 
şudur : 

Bu hayvan, hırsızlığını yapnlar hazan sey
yar bir halde dolaşan vatandaşlar oluyor. Bun
ların üzerinde kanun tatbikatının müessir olma
sı için muhakemelerin in mevkufen yapılmasında 
fayda vardır şeklinde düşünüldü. Yüksek heye
tiniz bu faydayı mülahaza etmezse Hulusi Oral' 
m takririne lüzum yoktur. Ceza Usulü Kanu
nunda delillerin nasıl toplanacağı, hâkimin ne 
zaman tevkif kararı vereceği, ne zaman vernıiy*'-
ceği yazılıdır. S,imdi ya bu prensip kabul edilir, 
yahut da (.'eza Muhakemeleri Usulünde buna da
ir, tevkife mütaallik hükümler olduğu için, hâ
kim ona göre kararını verir. 

HULÛSt ORAL (Denizli) — Ben sayın ar
kadaşımın benim anlamadığımı söylemelerini de 
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hürmetle karşılarım. Ama kendilerinin getirdik
leri tasarının ne hale geldiğini de yine kendileri
nin bilmesi lâzımdır. Nitekim Yüksek Meclis bu
nu görmektedir. 

Arkadaşlar, bunun emsali kesiresi vardır, 
Sayın Adalet Bakanı da açıkça söylemiştir, hâ
kime hakkı takdir vermemek suretiyle bağlamak 
hiçbir zaman doğru değildir. Nereye gidiyoruz.'. 
Hâkim her geleni içeri mi soksun?. Tabiî hâkim 
yargılama zamanında, içeriye alırken bütün de
lillerin kuvvetini takdir etmelidir. Yoksa müşkü
lâtla karşılaşırız. Çok iyi bilirsiniz ki, hâkimler
in, suçu 1609 dadır diye bir türlü tahliye etmedi
ği yüzlerce vatandaş vardır. Binaenaleyh Hulu
si Oral'm anlamadığı gibi değildir. Yüksek Mec
lis de çok iyi bilirler, bu kanunların tatbikatından 
vatandaşların haklarının gadre uğradığını ve hiç
bir zaman telâfi edemediğimizi itiraf etmeliyim. 
Bu hususta daha ileri gitmemiz lâzımgelmez mi?. 
Çok rica ederim, madde açıktır, hâkimlerin ve
receği kararlardan dolayı onları takyit etmiye-
lim, kasıtları dediğim gibi ise açık yazmakta ne 
mahzur vardır?. Şüphesiz kendileri de beni tu 
noktai nazarımın dışında birşey söylemiyorlar. 
.Ricam bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Takdir Büyük Meclise aittir. 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Mademki ne

ticede mutabıkız mesele yoktur. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, bu 

madde kanunun en mühim maddesidir. Hırsızla
rı ürkütecek, korkutacak bir maddedir. Eğer bu 
maddeyi gevşetirsek hırsızın önü alınmaz. 

Bundan 15 gün evvel benim dairei intihabi-
y emel en bir at çalınmıştır ve bu at Haymana'nın 
bir köyünde bulunmuştur.. 

Hırsız olarak karşısına gelen bir adamı hâkim 
derhal mahkemeye tâbi tutar ve seri usulü muha
keme ile ya suçsuzluğuna karar verir veya hır
sızı tevkif eder. 

Bu maddeyi kaldırırsak hırsızlığın önü alın
maz. 

Dr. KAİM ALİ' DİLEM RU (Rize) — Kim 
kaldırıyor?. 

SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Arkadaşlar tek
lif ediyor. 

BAŞKAN — Kemal Özç.oban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kara hisar) - -

Hulusi Oral arkadaşımızın hakkı vardır. Esasen 
mahkemelerde, tetkik buyururlarsa, hırsızlık suç
larına ait muhakemelerin hemen ekseriyeti mev

kuf en yapılır. Hâkimler takdir eder, kuvvetli 
deliller buldu mu tevkif ederler. Umumi mev
zuatımızda da hükümler vardır. Bence mecburi . 
bir tevkif usulü vaz'etmiyelim. Esasen esbabı 
mucibesini de arkadaşımız gayet güzel izah et
tiler. 

•Sırrı İçöz arkadaşımız bunda biraz fazla ile
ri gidiyorlar. Bence hâkimlerin takdirine bırak
mak hepsinden iyisidir. Tayyını rica ederim. 

CEVDET KERİM İNOEDAYI (Sinob) — 
Ifulûsi Oral arkadaşımızın tadili şeklinde bura
ya, behemehal bir maddenin eklenmesi lâzımdır. 
Yoksa açıktır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERG UN (Ankara) — Efendim, demin
ki. mâruzâtımda Hulusi Oral arkadaşım, madde 
metnini anlamadı, demedim. Maddenin metni 
Hulusi Oral arkadaşımın dediği gibi değildir, 
dedim. (Gülüşmeler). 

Şimdi Hulusi Oral arkadaşım, maddenin sa
nık olanların tevkifi icabeder şeklinde olduğu
nu buyurdular. Ben de, yargılamanın nıevkufeu 
cereyan etmesi şartı vardır, diye söyledim. Şim
di anlıyorum ki, arkadaşım madde metnini de
ğil benim beyanatımı anlamamışlardır İni itibar
la anlamamışlar, kelimesini şimdi kullanıyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bu tevkif meselesinde eğer 
bâzı kayıt, şart koyaeaksanız bu maddeye lü
zum yoktur. Ceza Usulü Kanununda bu husus 
hakkında hüküm zaten vardır. Yok, mutlak 
bir hüküm olarak koyaeaksanız bu maddenin 
tamamen burada kalması lâzımdır. 

Benim mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak ar/ettiğim sebeplerden dolayı 

14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 
teklif ederim. Denizli Milletvekili 

Hulusi Oral 

MADDE 14. — 18 ncü maddede yazılı şualar
dan sanık olanlardan, haklarında kuvvetli de
liller ve emareler bulunanların yargılanmaları 
tutuklu olarak yapılır. 

Lüzumunda tahliyeye mahkemeler yetkilidir. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin tayyını arz ve teklif ede

rim. Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 
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BAŞKAN - . Bu tay teklifi kabul edilmediği 

takdirde Hulusi Oral'm teklifi vardır. O da ka
bul edilmezse madde vardır. Komisyon kendi 
maddesine inanıyor. 

Binaenaleyh üç kademe ile oya sunuyorum. 
(Kemal Özçobanm önergesi, tekrar okundu) 
BAŞKAN — Şimdi bu tay teklifini kabul 

edenler.. Kttuiyenler.. edilmemiştir. 
KEMAL ÖZÇOBAN —• Anlaşılmadı efendim. 
BAŞKAN —• Meclis pekala tay teklifinizi 

anlamıştır. 
(Hulusi Oral'm teklifi, tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Dik

kate almıyanlar... Anlaşılmadı. Önergeyi dikka
te alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Dikkate al
mıyanlar ayağa kalksınlar... önerge dikkate 
alınmıştır. 

ADALET KOMİ S YON T SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM EKOUN (Ankara) — Teklifi aynen 
madde olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Hulusi Oral'm dik
kate alman önergesini madde olarak kabul edi
yor, madde olarak okutuyorum : 

MADDE 14. — 13 neü maddede yazılı suç
lardan sanık olanlardan, haklarında kuvvetli 
deliller ve emareler bulunanların, yargılanma
ları tutuklu olarak yapılır. Lüzumunda tahliye
ye mahkemeler yetkilidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kahu] edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Başıhoş bulunan veya her
hangi bir kimsenin elinde hırsızlık olduğu anla
şılan bir hayvan en ço'k dört hafta müddetle 
mahallî çiftçi inallarını koruma heyetlerince, 
muhafaza olunur ve sahibi araştırılır. Bu müd
det içinde müracaat eden hayvan sahibi bakını 
masraflarını koruma sandığına ödiyerek hay
vanını teslim alır. 

Hayvan sahibinin araştırılması, lüzumu ha
linde ilâ nen yapılır. Sahibi bulunmıyan hay
vanlar satılır ve bunların bakım ve ilân mas
rafları satış bedelinden ödenerek bedelin kalan 
kısmı bir sene müddetle mal «andığında bekle
tilir Bu müddet zarfında da hayvan sahibinin 
araştırılmasına devam edilir. Hayvan sahibi yine 
meydana çıkmazsa hayvanın satış bedeli mal 
sandığına irat kaydolunur. 

İHSAN OLCIUN (Yozgad) — Kanunun ta-
'kip ettiği seyre nazaran bütün yükü muhtar, 
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ihtiyar heyeti, çiftçi mallarını koruma heyetle
rine yüklemiş ve vazife olarak vermişiz. 

Halbuki 15 nci maddenin son fukrasmda 
«Hayvan sahibi yine meydana çıkmazsa hayva
nın satış bedeli mal sadığına irat kaydolunur.» 
Denilmektedir. Efendim, bütün hizmeti ve kül
feti ihtiyar heyetlerine ve çiftçiyi koruma he
yetlerine yükfüyornz, sonra da satış bedelini de 
mal sandığına yatırıyoruz. Mal sandığının bu
rada ne alâkası var? Bu para ya belediye veya 
çiftçiyi koruma sandıklarına irat kaydedilmesi 
iktiza eder. Esasen hayvan sirkati hakkındaki 
eski kanun da bunu âmirdir. Bu seheple bir 
Önerge veriyorum, kabulünü istirham ederim. 

AHMET KAİK ABASI YANIK (Kocaeli) — 
Efendim-, şimdi 'bu m'addede (Başıboş bulunan 
veya her hangi bir kimsenin elinde çalınmış ol
duğu anlaşılan bir hayvan etr aşağı dört hafta 
müddetle mahallî çiftçi mallarını koruma 
heyetleri tarafından muhafaza edilir) deniyor. 
Bu koruma birçok yerlerde vardır, fakat birçok 
yerlerde de yerteşnıemiştir. Bunu eskiden bele
diye yapardı, bir yuva hanı vardı, oraya teslim 
edilirdi. Nihayet bu hayvan satılır ve belediye
ye irat kaydedilirdi. Bendeniz Komisyon Sözcü
süne de 'bunu hatırlatmıştım, fakat belki unut
muşlardır, yine hatırlatıyorum : Buraya (Ko
ruma heyetleri olan yerlerde koruma heyetleri
ne tetslim edilir, koruma heyetleri olmıyan yer
lerde belediyelere veya k'öy ihtiyar heyetlerine 
teslim edilir) kaydının ilâvesini rica ediyorum. 
Komisyon mutabıksa ayrıca Önerge vermeye lü
zum yoktur. Bu kayıt konulmadığı takdirde bu 
kanun işlemez. Oünkü komisyon teşekkül etmiş
tir veya etmemiştir, bu hayvanı nerede muha
faza edecektir 1 

BAŞKAN — Muhafaza basjkadır. İhsan Ol
gun bedelin, Hazineye değil de, müfesaviyen bu 
isi takibeden yerlere tahsisini teklif ediyorlar. 
Halbuki Ahmet Faik Ahasıyamk'm teklifi bu 
muhafazanın çiftçi mallarını koruma heyetine 
değil de, çiftçi mallarını koruma heyetinin bu
lunduğu yerlerde bu heyete, bulunmadığı yer
lerde ise belediye veya köy ihtiyar heyetlerine 
ait olduğu mrkezindedir. Yani mesele ikidir. 

OENAP AKSU (Kocaeli) — Bütün maksa
dımız mal sahibine hayvanım teslim etmektir. 

Biraz evvel İhsan Olıgun arkadaşımız buyur
dular ki, bunun parasını ya belediyelere, ya 
çiftçi mallarım koruma sandığına verelim. Bu 
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takdirde bir hâdise olacaktın• G-endc, belediye ,;ve 
gerekse köy koruma heyeti aranıalda. ihmal, gös-
teree.eklerddr;. Onun için mal sandığına, yatınlâ--
cak-' dersek^ onlan çalışmaya; sev'keder. - Bu bâr, 
kraldan böyle: fcaknasmı tek,li^, ederim. •, . 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğçte)/—J-nı,, 
maddenin ikinci fıkrasında «hayvan - sahibinin 
araştırılması, lüzumu halinde ilânen yapılır'» 
diye yazılıdır. Bendenizce bu «lüzumu halinde» 
kelimelerinin buradan kaldırılma,^.,,, lâzımdır. 
(Araştırma) kelimesi kalırsa bu,, suiistimale 
uğrar, iler halde ilân lâzımdır. Z^teu ;|( birçok 
işlerde ve bütün mevzuatımızda ilân, es(ası ka-
buLcediİnı.e/ktedir(, ;,,I»enden jz bunu : syym ko-
misyoiRİaıı.Jİca. edi^oHim, ,1>U «Mizun) halindeif 
kelimdleriıii>kaldırııUlyi. jsalnvi -ederlerse önerce,. 
vernieye',lü»uniı kii]ı,ıta>5f;ı • . • , ...i( . . . 

..J^Â^KANt-^ikıyurtiii, komisy^u.,;, • •>•••, 
A U A E E T , KOJ\UHyONİ;(, .SÖZCÜSÜ EMİN 

İ [ALÎM E K G U N (Ankara) — Arkadaşımızın 
teklifini anlamadım. 

BAŞKAN — Ben a^İadım^. buyu-ijuiı, ,size 
izah edeyim: , "., ,...,.. .• ; 

Ihsaiı Olgun'ı^h, meselesin , . , . , . , , 
A1 )A11KT i:\\\}Ml.'SVf()Nl:,SÖ£CÜSQ\ EMİN 

HA^İJVİ EŞGUN '(Ankara)'.— Onu anladım,, 
BAŞKAN .—.t Cenap Aksu da, bunlar' çalış

maya mânj olur,, binaenaleyh Hazineye mal 
edilir tâbirini kaldıralım, sonra işi onlar' yap
mazlar diyor. 
'.AI)ABŞT''KÖMİSV()NIT 'SÖZCÜSÜ EMÎN 

I I A L İ M j R p U N ^ n k a r a ) ' '—Onumda biKyo-
ııım. Ben Refik Ik^yiıı söylediğini anlamadım. 

BAŞKAN — Onu da izah edeyim. Burada 
1 LAI İ t 1 ** ' ' " 

«lüzumu halinde ilâhla hayvan sahibi aranır-» 
deniyor. Bu, suiistimale sebebiyet verir. 
doğrudan doğruya ilânla aranır şeklinde olsun, 
d i y o r - . ; . - . / . . . . . , - t u , •< • . < : , - • • • ., . •<-,•' 

ADALET KOMİSYONU .SÖZCÜSÜ « İ N 
H A U M ER(TUNi (Ankara),—! Efendim, ;A.h,ij^t: 
Faİk-AbTi^ıyanık. arkadaşım, -.her yerde çjftçi 
maliaımıı koruma heyeti , bulunmadığı• için, > bu
radaki hükmün,. belediyeler • • vey&n ihtiyar , hey-
etleri »veya--..çiftçi koruma heyeti şeklinde ol
ması lâzımg-eldiği hususunda-daha- evvel ben
denize müracaat, etmiştiler, • hendehiz' dev muva
fakat etmiş/.idim^.r •Hakikaten. bir mahalde çift
çi maUarını koruma, heyeti - bulunmadığı tak
dirde ne. olacaka Onun &qm bu kaydın konması 
lâzımdır. Bâzı arkadaşlar da bu heyetlerin 

her, yerdo.«,uıevcut Julduğunu jfa.de huyu,ı;düla,r.. 
iter. yerde Çİt't-gi mallarını, koruma \ .heyeti 'bu-''' 
|huuıu|yaj3İlir. Onuuiçin bıj kaydın konma sı isa
betlidir ve mahzur yoktur. „ , : . ;_ ,,t,..,. , 

!b&an Olgun arkadaşımızın, köylerde satış 
bedelini:fc'qyr ft\ti%%¥ heyeti, şehir ve kasabalar
da belediyeler irat kaydetsin dediler. Bu mü
talâanın leh ve aleyhinde söylenebilir. Nite
kim Cenap* 'Aksu' f""arkadaştınız bunun 
aleyhinde ' beyHîi'da. v 'früuıüdnlar. Bunun 
üzerinde komisyon metnine sadık kalarak: 
keyfiyeti yüksek takdirinize bırakıyoruz. 

Hayvan sanîpfe¥inın araştırılması için, ilân 
keyfiyetini «lüzumunda» şeklinde koymakla 
bir mecburiyet tahmil i . ,e lemekle , biz daha 
fazla bir seyyaliyet teinin,edelim diye düşün
dük. Bu ciheti de Yüksek Heyetinizin takdirine 
bırakıyoruz. -

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Efendini; bu sa
tılacak hayvanların bedelinin takdiri hususunda 
salâhiyet verilmesi kabul edildiği takdirde Hay
van Zabıtası ve Sağlığı Kanununda1 bu kabil 
malların bir sene zarfında sahibi çıkmazsaHa
zineye iraü kaydedilmesi hakkında1 hüküm 'var-
dır.. 

ADALET koMîsYONu sözcüsü EMIN 
lIAEfM EltttüN-"(Ankara} —Efendim, bu yal
nız belecîiye 'hudutları dâhiline değil, köylere 
de" şamildir. Bu mi takdirinize terkediyoruzY 

Ktomisyon"metne sacTi'k kalmak kararındadır.' 
BALKAN'— Buyurduğunuz şekilde çıkan 

hüküm değişiyor. $imdi önergeleri okutuyorum. 

, Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı mad

deye «her ne suretle olursa olsun, eline geçmiş 
sahibi belli olmıyajv.h.ayyanı e,n_yakın karakola 
veya muhtara iki gün içinde bildirmeye mecbur
du^» Oümleşjnin eklenmesini rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

i BAŞKAN"'-^"Komisyon ne diyor?. . 
ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ-EMİN 

HALtM ERGUN (Ankara) — Hâkim kastı 
arıyacaktır mevzuubahis olarif(kastrcürmi>"dir. 
Hâkim buna göre vaziyeti takdir edecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 

,,ı.,.,,.... Yüksek Başkanlığa 
15 nei maddenin sonundaki «satış bedeli mal 
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sandığına irat kaydolunur» cümlesi yerine «sa
tış bedeli çiftçi malları koruma sandığına, bu 
kurulun bulunmadığı yerlerde köy ve belediye 
veznelerine irat kaydolunur» cümlesinin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
îhsan Olgun 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci fıkradaki (lüzumu halinde) ibaresinin 

kaldırılmasının oya sunulmasını arz ve rica ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim R. Soyer 

BAŞKAN — Abasıyanık'm teklifini komis
yon ne suretle düzeltiyor? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Düzeltilmiş şek
li verdik efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Cezaroğlu'nun tekli
fi için komisyon, kasti cürmi mahkemelerce hal
lolunabilir mevaddandır, diyor. 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Efendim, demin adamın damında bir hayvan 
bulunsa, dedim, hayvan sinekten kaçar, birisi
nin evine ve damına girer. Bu adamın da düş
manı der ki ; Ahmet Ağanın ahırında başkası
nın hayvanı vardır, bu hırsızlıktır. Bu türlü 
bir dâvada hapislik olmaz. 48 saat zarfında 
ihbara mecbur edersek böyle karışıklıklara mey
dan vermemiş oluruz. Halbuki bu haber ver
me işi 48 saat değil de, bir iki ay olursa kasti 
cürmi olur. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Cezaroğlu'nun önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğ
lu'nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Anlaşıldı, önergeyi dikkate 
alanlar... Dikkate ^almıyanlar ... önerge dikka
te alındı. 

Komisyon, bunu nereye koyacaksınız? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERGUN (Ankara) — En sonuna bir 
fıkra; olarak ilâve edeceğiz. 

BAŞKAN —• Ihsn Olgun'un önergesini tek
rar okutuyorum. 

(İhsan Olgun'un önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN —. Maddenin son fıkrasının son 

cümlesinde « hayvan sahibi yine meydana çık

mazsa hayvanın satış bedeli malsandığına irat 
kaydolunur » deniyor. 

İhsan Olgun bunun yerine, «Hayvan sahibi 
bulunmazsa bunun satış bedelinin, bulunan yer
lerde çiftçi mallarını koruma heyetine, bu
lunmadığı yerlerde köy ve belediyelere verilme
si » ni teklif ediyor. 

Bu önergeyi dikkte alanlar ... Almıyanlar ... 
Alındı. 

Şimdi İbrhim Refik Soyer'in önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Niğde İbrahim. Refik Soyer'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci fıkrada « hayvan sahi
binin araştırılması, lüzumu halinde ilânen yapı
lır » şeklinde bir fıkra mevcuttur. Soyer bieyyi 
hâlin bu ilânın yapılmasını ve « lüzumu halin
de » kelimelerinin kalkmasını teklif ediyor. Bu 
önergeyi dikkate alanlar ... Almıyanlar ....alındı. 

Şu halde « lüzumu bal in de » kelimeleri çı
karıldı. 

MUSTAFA KORKUT. (Antalya) — Köy 
muhtarı ilânı nerede yapacak? 

BAŞKAN — Usulü dairesinde, ilânı da bu
raya korsak artık kanun mevzuundan çıkar. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Maddede «bele
diye veya ihtiyar kurullarına » diyeceğiz: «Çift
çi mallarını koruma » kelimelerinden sonra - za
ten kâtibe de not ettirdim - malsandığı yerine 
« Köy veya belediye, » denecek. Sonra: yine mad
denin « lüzumu halinde » kelimesi çıkacaktır. 

Abasıyanık'm teklifini de zaten daha evvel 
Ikâtip arkadaşa not ettirmiştim. 

BAŞKAN — 15 nci maddenin tashihli şekli
ni okutuyorum: 

MADDE 15. —• Başıboş bulunan veya her
hangi bir kimsenin elinde hırsızlık olduğu an
laşılan bir hayvan ençok dört hafta müddetle 
mahallî çiftçi mallarını koruma heyetlerince, 
bulunmayan yerlerde belediyeler veya ihtiyar 
kurullarınca muhafaza olunur, ve sahibi araş
tırılır. Bu müddet içinde müracaat eden hay
van sahibi bakım masraflarını muhafaza eden 
yere ödeyerek hayvanını teslim alır. 

Hayvan sahibinin araştırılması için ilân ya
pılır. Sahibi bulunmayan hayvanlar satılır ve 
bunların bakını ve ilân masrafları satış bede
linden ödenerek bedelin kalan kısmı bir yıl 
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müddetle bekletilir. Bu müddet zarfında hay
van sahibinin araştırılmasına devanı edilir. 
Hayvan sahibi yine meydana çıkmazsa hayva
nın satış bedeli, Ççiftçi Mallarını Koruma San
dığına, bunların bulunmadığı yerlerde köy ve 
belediye veznelerine irat kaydolunur. 

Her ne suretle olursa olsun sahibi meçhul 
bir hayvanı ellerine geçirenler keyfiyeti en ya
kın karokol veya muhtara iki gün içinde bil
dirmeye ve hayvanı teslime mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

«• Bundan sonraki maddeye devam ediyoruz. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, 

ilga maddesinden evvel söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, 

Yüksek Heyetiniz 11 nci maddeyi belgesiz satış
tan doğacak cezalar için yalnız büyük baş hay
vanlara hasretti. Halbuki 11 nci madde ancak 
cezaların artırılması hükmünü taşıyor. Bütün 
konuşmalar, icabında bunların prakende ve 
belgesiz olarak satılabileceğine dairdi. Bunlar 
ceza müeyyidesinden çıkmamış oluyor. Binaen-
alyh bendeniz şöyle umumi bir hükümle işi te
lif etmek istedim. 

Madde şudur: «Küçük baş hayvanlar için 
belgelerin ne şekilde ve nasıl veileceği ve hangi 
şartlar için yapılacağını bir tüzük gösterir.» 
Buna komisyon da mütemayildir. Esasen yukar
da kabul edildiği üzere, belgeler hayvanın alâ
meti farikası falan konacaktır. Halbuki küçük 
baş hayvanların alâmeti farikası yoktur. Ko
yun, koyun; keçi, keçi. Müsaade ederseniz bu 
maddeyi eklersek belge işi bir tüzükle zaruret
lere göre ayarlanmış olacaktır. Kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kemal Bey, şunu teemmülünüze 
arzedeyim ki, bir tüzük yapılmasını istiyorsu
nuz. Bir tüzük yapılması demek, bu işin bir se
ne geciktirilmesi demektir. Bu tüzük Danış-
taydan geçecek, Bakanlar Kuruluna gidecek. 
Sonra vaziyet küçük baş hayvanlar hakkında 
bu kanunun tatbikma imkân veremez. 

KEMAL TURAN (Devamla) — İmkân vere
mezse elbette iyi olur. Yoksa kanun çıkınca 
büyük baş hayvanları hırsızlığı takip edilecek, 
çalanlar ceza görecektir, bu kanunun ceza mad
deleri takip usullerine tâbi kalacaktır, küçük 
baş hayvanların belge işinin vatandaşlar için, 
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alan ve satan için, ne kadar güç olacağını demin 
arzettim. Bir kurban koyunu alan, belgesiz ko
yun aldı diye, bir ay hapis ve 50 lira da para 
cezasına mahkûm olabilecek. Müsaade etsinler 
küçük baş hayvanlar 6 ay daha belgesiz satılmış 
olsun. Bu suretle bir şey kaybetmiyeceğiz. Ka
nun, hakikaten mühimdir, derhal yürürlüğe gir
mesi lâzımdır ve Sayın Başkanımız da bu teşeb
büsünden dolayı şükrana lâyıktır, Bunu minnet
le arzederim, fakat bu arzettiğim maddenin ka
bulü, kanunun kuvvetinden hiçbir şey eksiltmez. 

BAŞKAN — Şunu arzedeyim: Bendeniz bu 
kanunu sırf Yüksek Meclisin takdirine arzettim. 
Benim bunda hiçbir âmir rolüm yoktur. Bu 
nevi mala mutasarrıf kimse de değilim. Yalnız, 
Yüksek Meclisin daima tezahür eden noktai na
zarı, küçük baş hayvanların bu kanunun şümu
lüne girmesi merkezinde idi. Asla ve kat 'a şahsi 
kanaatimden ilham alarak değil. Çünkü benim 
bu kadar bilgim de yoktur, Samimî olarak bunu 
da itiraf edeyim. Binaenaleyh, Mecliste tezahür 
eden hissiyatı görerek küçük baş hayvanların 
da bu kanunun şümulüne girmesini Meclisin 
büyük çoğpnluğu kabul ettiği ve tüzük de Da-
nıştaydan geçeceği için bir seneden evvel tüzü
ğün meriyete girmesine imkân olmadığından . 
dolayıdır ki, sırf bu noktayı tenvir etmek için 
arzetmiş oldum. Takdir Yüksek Meclisindir. 

ADALET KO. SÖZCÜSÜ EMİN HALÎM ER-
GUN (Ankara) — Tüzük için ayrı bir maddei 
kanuniye tevdiine lüzum görmedik. Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütecektir. İçişleri Bakanlığı 
da şüphesiz bu sebeple lâzımgelen tamim ve di
rektiflerde bulunacaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bakanlar 
Kurulunun salahiyeti vardır, Anayasa buna mü
saittir. 

EMİN HALÎM ERGUN (Devamla) — Evet 
Bakanlar Kurulu Anayasadaki salâhiyetini de 
kullanabilir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Bütün endi
şem kanunun işlemesinin zorlaşmasıdı.r Ben 
de gecikme endişesine iştirak ederim, tamamen 
hakları vardır. Buraya tüzüğe bırakılan belge 
işinin hüküm olarak konulması lâzımdır. Ko
yun ve keçi satılırken nasıl belge verilecektir? 
Küçük ve büyük baş hayvanların belge ile satıl* 
masını kabul ettiğimiz için bu tüzüğün bir an 
evvel çıkmasını temin etmekten maksat küçük-

j baş hayvanlarını satacak olan vatandaşları bir 
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ceza tehdidinden kurtarmaktır. Kastım bir par
ça kolaylık vermek üzere bir kaytlıri/ilâvesini 
sağlamaktır. Yoksa küçük ve büyükbaş hay
vanları çalanlar bu''kanun mucibince ceza gö
receklerdir, bunda şüphemiz yoktur! Ancak, 
«küçük ve büyük baş hayvanlar İçin verilecek 
belge işi bir tüzükle 'tesbit edilecektir» dömek 
lâzımdır. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Ri'ie) — Arka-
daşlar; şunu hatırlatmak' isterim: Bu'belge lâ
zımdır. ISTeden, bilir misiniz1? Şarbon vardır, 
Şarbon.''Baytarlar zaten bütün hayvanları kon
trolden geçirir.' Hayvanin idrarından kan gel
di mi götürüp satar. Onun için bu'belge1 mu
hakkak lâzımdır.' ' " "'" l! ' 

BAŞKAÎNf— Kanunda tüzük kkydi mevcut 
olduğuna göre bu 'kanunun meriyetinin" de tü
züğe taaîlükan iehir edilmesi ihtimali mevcut
tur. Bu da zapta"'geçmiş bulunsun. Bunü'Mec-
lisiıı bilmesi lâzımdır. • "" ! l 

KEM AL 'TURAN (İsparta) ' —' Böyle bir ka
ide yoktur, İçinde tüzük' kaydı vardır diye bir 
kanunun yürürlüğe girmemesi varit delildir. 
1 >urada hangi şey 'tüzüğün çıkmasına bağlı ise' 
ya İniz Onun tatbiki bekler, diğer ahkâm yürür. 

Dr.' SAtM ALÎ DlLEMKE' (Rize) — Efen
dini, Ziraat Yekâletmdeki arkadaşlar bilirler, 
Sıhhat Yekâlefin'dekı arkadaşlar da keza,' orta-

•jiyı"'[t'"+î1'' I ' . ' ^ ' I ' - ' T ' • • > • ' t . , T ( - f ' i ı~ > " : - ' • • , (ia liiuthış bir şarbon hastalığı vardır. 
1 "KEMAL" TtJRAK İ s p a r t a ) ' — ! /Hıfzıssıhha 

Kanununu alakadar eder, o ayrı!.!''"' 
l ' l i r : S ^ ı İ f A L î ' DİLEMRE "'(ÖevaiÜItt) !—'' 
fhıı-ad'a pratikVıiâîi["'görüyoruz.' * "'' ! 

KEMAL TURAN: (İsparta) — Hayvan'Sağ- ' 
lığı Kanunu va:rdiır,. bununla alâkası yoktur, 

-,. . , . : . . . . . . - y : r \ A . - - t , 

rica ederim. 
Dr. SAtM AEt DÎLEMRE (Devamla) — 

Satılacak hayvanın sahibi elinde bir belge lâ-
üinıdir," hasta* mı sağlam tın? (0 ayrı sesleri). 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.'"' 
.Yüksek Başkanlığa İ)V,; ,-ı 

Bu „m a.d tleni n .kabulünü, dilerim;, 
. Madder.Hî.f — ; Küçükbaş,, kayganların- belge-

Ievinin: ne şekilde, nasıl, verileceği, hapgl satış
ların belgesiz.yapılabileceği tüzükle belli,edilir. 

'*••"., . .,.,;.ı. - ,, İsparta Milletvekili 
:; u Ü . ^ . ..,.- r ,' ,.,;.- Kemal,-Tu^an 

BAŞKAN -~ önergeyi nazari dikkate alan
lar...' ÂlmıyariTâr/!" i ; ' ""' '' ^ t! ' t ' - ; ' : 

'"': Tereddüt misil oldu. Nazarı dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksınlar... Almıyanlar aya-
'ğakalksınlar... Önerge nazarı dikkate alm-
ırn^tır. •'••'•• ı • . • • • 

Ta İniz tasrih edeyi ırı ki-, bu'önergenin,- do
lay isiyle bü maddenin kabulü; bu kanılının 1aI-
bikmı tehir'etmiyeeektir (Asla sesleri). Yani bu
rada tüzük kaydı var diye kanunun tatbiki 1ü-

'zük gelinceye kadar muallâkta kalııııyacaktır. 
KEMAL ÖZOOBAN (Afyon Karahisar)' —-

Kfeiıdün ; kanunun hükmüne göre nasıl olsa 
tüzük lâzımdır..1 

BAŞKAN -'-• Rica ederim, müsaade buyuru
nuz, komisyon mütalâasını, sahibi-'teklif fikri
ni ileri sürdü.. 

KEMAL ÖZOOBAN (Afyon Karahisar) —• 
ECe^ıdinı, arzettim, esasen sahibi teklif sizsiniz. 

,BAŞK,AN —- İtiea çelerim efendim, sahibi 
teklif ben değilim 1 Komisyona, Meclise mal ol
muştur.. . 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) -
leabederse bir fıkra, ekliyebilirsiniz. 

..,; ; ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM, EROIN (Ankara) — On altıncı mad
de olarak nazarı itibara alman takririn tesbit 
edilmesini ve oya sunulmasını rica ederim. 

BAŞKAN -^ Bu kanunun meriyetini geri bı
rakır, ini •• .,'-•• . 
* .KEMAL TURAN (İsparta) — Bayır, hayır. 

•;- - ADALET KOMİSYONU SOZUÜSÜ EMİN 
HALÎM'ERGUN (Ankara) ^ E f e n d i m , komis
yon dlarafe anlayışımız, nazarı itibara alınan bu 
takrîr île yapılması isfenem tüzük bu? kanunun 

•iyi işlemcini temin« bakımındandır. Yoksa ka-
'ftunun- tatbikınf ve üıeriyete geçmesini; tehir 

edecek bir gfına takyidi ihtiva etmemelidir. 
KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Manisa) ^ - Müsa-

' ade' ederseniz, bir 'tüzük yapılacağı söylenmek-
'tedir. •Kanunun işlemesi için bu tüzüğün yapıl-

'•' ma'sı Meclisçe kabul edilmiştir. Yarın iş malike-
;meye intikâl edince tüzük yapılmamıştır, deııe-
cipktir: 'Binaenaleyh «kanunun işlemesi için tü
züğün yapılmasa şart değildir» diye bir hüküm 
koymak lâzımdır. • . ' • ' • • 

! KEMAL TURAN (İspar ta) • -v Saym arka-
'dasımTzıu teklif ettiğim maddeyi dinlemedikle-
'r'ini zannederim. Tüzük sadece şunun için ola-

• ç a k t ı r - " " : "-' - • • 
''• TCn'çftkbrfş hayvanlarin satış'belgeleri nasıl 
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yapılacak, ne şekilde yapılacak ve hangi çeşit 
satışlarda belge olmıyacak tüzük sadece'nüMan 
tesbit edecektti. Eğer «Bu kanunim sııre'ti tatbi
ki yapılacak tüzükte tesbit edilir» denseydi, 
kanun ancak bu tüzüğün yapılmasiyle yürürlü
ğe girerdi. • • , • • », 

Halbuki, bur ada: yapılacağı zikredilen tüzük, 
sadece küçükbaş hayvanların belgelenirin nasıl 
yapılacağım tesbit ed^cek,^,. .Binaenaleyh bu 
tüzük çıkıncaya kadar küçükbaş hayvanların 
belgecisi kalacaktır. Yoksa, bt$ün. ceza takibatı, 
hayvan hırsızlığının takibi hükümleri, olduğu 
-gibi yürüyecekti1, : higbir hükmü .tatbikten ka
lacak değildir. 

• •( ^BAŞKAN ;-rn* Komisyon da,böylç. mi anlıyor? 
ADALET .KOMİSYONU S Ö Z f i p S t f ' " B M Î N 

ir ALÎM ERGUN (Ankara) — Evet böyle anlı
yoruz. 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı. 
Dr. SAÎM ÂÜİ DÎLEMRE (Rize) — Ama 

bu tüzük' oluncaya' kadar belge ' veMrhiiyecektir 
diyor. ' ' ' ' ! j • '''•'•'' ' 

(«Saat 20 oldu Reis Bey» 'sesleri') ' ; 
,,; .BAŞKAN — Belge .vardır, kabul olundu.. 
Arkadaşlar, filhakika saat "20 olmuştur, "fakat, 
vaktimiz malûm. Komisyondan iki tasarı gel
miştir, bunları da okutacağım.' Müsaadenizle 
devam edelim, muvafık mı? (Muvafık sesleri.) 

AHMET* TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul, 
hakkında konügacağim. . ' . • : ; : . . ; • 

BAŞKAN'-^ O sonraki iş.'' • -
" ' Tüzük'hakkında''Komisyondan' gelen 16 ncı 

maddeyi okutuyorum: • >•'•-,: ; •-<'• • 
• • • J • '• < • > • - • • I ' . . . . . ; f • . , 

«Madde 16. — Küçük (baş,.hayyânların bel-; 
gelerinin ne şekilde, nasıl verileceği,' hangi 
satışların belgesiz yapılabileceği tüzükle belli 
edilir.» 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Bize1) ' ^ Anla
şılmıyor, ben fcifce'j hastal ıktan bahsediyorum. 
Fare ile^veb'a <ge£eı*. Bu, 'ıhuayjfeA i bir şeydir. 
Binaenaleyh"f)u hayvftnlarıa, saUşfömk.keyfee-
mettabak serbest olması doğru\ değildir. İster 
küçük, ister büyük baş olsun^ . satılacak hay
vanın sıhhi vesikası olması lâzımdır. Biz Yük
sek Sıhhat Şûrasında bununla meşgulüz, bir 
türî^ de halledemedik. Dehşetli ha'stalık ' var. 

'VTui'' A1'^' iil""^ '* v'U' I İ : * . . . . ! < > , ' ' / * 4 \ . fiili ... ! 

(Ahkamı umumiye sesleri). ' 
Ahkâmı umumiye diyorsunuz. Bu^tüzük ya-

pılmcıya kadar bü belge lazimdîr.1 -•"'•r- " 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın üstat müza

kereyi takip jıuyurmadılar. Arzuları hâsıldır, 
hattâ .ziyadesiyle hâsıldır.^ Hattâ o kadar hâ
sıldır ki, demin, bunun tüzüğe raptı hakkında 
konuşulmuştur. 

Dr. SADİ KONUK (Samsun) — Bu son ta
dil kabul edildi. Fakat bu son tadil ele alı
nırsa memlekette bu kanunu tatbik etmek için 
en büyük manii ihdas etmiş ohırüzv' Yani bu 
hayatı umumiyeyi durdurur. Esasen '< kanun; 
görüşülürken görülüyor ve takdir buyurursu
nuz ki, iyi hazırlanmış değildir. Bugünkü hal
de bu kadar mühim bir mevzuu, memlekette 
ıstırabı çok derin olan bir dâvayı"sümmetteda-
rik bir..şeyle, millete . arzetmek 'doğru olmaz. 
Encümen geri alsın, çok rica ederim. ' ' 

'•* YUNUS 'MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
-A Arkadaşlar, hayvan hırsızlığının cezasını ar
tırmak bütün-millet tarafından arzu edilen bir-
şeydir. Bunda hepimiz beraberiz. Bu, ne parti 
•meselesidir, ne parti içerisinde sağcılık, solculuk 
meselesidir: Fakat görüyoruz kf, sabahtan beri 
mevcut olan tasarının heyeti'umum iyesi ve esas
ları üzerinde, metinlerde ve fıkralarda değişik
likler oldu. Yarın-bunların tatbikmda Hükümet, 
dahi büyük müşkilâta uğrıyacaktıf.' "Bunun ko
misyona havalesini bu maksatla talep ediyorum. 
Bu talebin hiçbir siyasi mesnedi ".yoktur. Siyasi 
bir.talep, yoktur. Kanunun selâmetle çıkması w. 
tatbik edilmesi namına,, bunun" 1?ömikyona hava
lesi hakikaten yerinde olur. ' " 

BAŞKAN—. Efendim,,komisyona; iadesi hak
kında yej'ilnıiş bir teklif yoktur. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etm iyeni er.. Ka
bul olundu.. ' - M ... 

Şimdi komisyondan gelmiş1 olan-ikinci madde 
vardır, onu okutuyorum. :'' 

'MADDE 2. •— Bu kanunun uygulanmasında bü
yük baş sayılan hayvanlar : Deve, at (Aygır, iğ
diş, kısrak) katır, eşek, manda, sığır ve bunların 
yavrularıdır.;.- ;:; . -. -

•Küçük ba# hay yani a. r işe; koyun ve keçidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — 6 Nisan 1329 tarihli Hayvan 
Sirkatinin Men'i hakkındaki Kanunu Muvak
kat y'üınirlükteh-kaldırılmıştır.' 
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BAŞKAN — Söz isi iyen yoktur. Kaimi eden

ler... Etim iyeni er.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. - - Bu kanun yay mu tarihinde 
yürürlüğe »'irer ve ilânı hususunda 1322 sayüı 
Kanunun 1.1 net maddesi uygulanır. 

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

MADDE 10. --- Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının kanunluğunu kabul edenler.. Ktmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZGÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Adalet Komis
yonu, dün müzakere edilen Af Kanununun bi
rinci ve ikinci maddelerini geri almıştı. Bugün 
sabahın erken saatinden itibaren bu maddelerin 
üzerinde komisyonumuz meşgul oldu. Mesaisini öğ
leye kadar ikmal edemediğinden öğleden sonra bir 
kısım noktalar üzerinde tekrar çalışmak mec
buriyetinde kaldık. Halen mesaimiz bitmiştir. 
Yeniden tesbit edilen maddeleri Yüksek Riyase
te takdim ediyoruz. Müzakere cdir> etmemek 
reyi âlinize aittir. 

BAŞKAN — Bastıracağım, yarın tevzi ede
ceğizi ve Yüksek Meclise vereceğiz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KYİİN 
HALİM. BROUN (Devamla) — Benim vazifem 
keyfiyeti Yüksek Meclise ar/etmektir. 

BAŞKAN --• Kimsenin elinde kâğıt yoldur. 
Binaenaleyh şimdi müzakeresine imkân gülemi
yorum. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa oy ver-
miyen var mı1? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Gedikli Brbaş Kanunu tasarısının 15 nci mad
desi komisyondan geldi. Her iki komisyon her 
hususta mutabık kalarak bu maddeyi hazırla
mışlardır. Gelen son şekli okutuyorum: 

MADDE lf). - - Gedikli erbaşların yükselme
leri; başarıları teklif varak asiyi e tesbit ve ilgi
li Bakanlıklarca tasdik edildiği tarihi 1aki]> 
eden ay başından itibaren yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edil m iştir. 

MADDE 16. — 427-1 sayılı Kanunun 8 nci 
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maddesi gedikli erbaşlar hakkında da tatbik 
olunur. 

BAŞKAN - Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

Mecburi hizmet ve çekilme 
MADDE 17. - • Gedikli erbaşlar, uasıpları 

tarihinden itibaren fiilen 15 yıl. mecburi hizmete 
tabidirler. 

Mecburi hizmetini bitirmiyenler çekilemez
ler. 

Seferde ve olağanüstü hallerde bu hallerin 
devamı süresince ilgili Bakanlıklar mecburi hiz
metini bitirmiş olanların çekilme isteğini kabul 
etmiyebilir. 

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

Mesken zammı 
MADDE 18. — Görevleri Ankara'da bulu

nan gedikli erbaşlara, aylıklarının tekabül etti
ği dereceler için, Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan :->P>r>("î saydı 
Kanunun hükümlerine göre geçici tazminat ve
rilir. 

BAŞKAN - - Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beslenme ve giydirme 
MADDE 10. — Gedikli erbaşlar erat gibi 

beslenir ve giydirilir. Bunlardan isteyenlere yi
yecek istihkakları aynen veya mahallî rayiç üze
rinden para olarak da verilebilir. 

Jandarma gedikli erbaşları 4o70 sayılı Kanu
na göre beslenir. 

BAŞKAN -- Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul, edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yolluklar 
MADDİM 20. — Gedikli erbaşlara ve ailele

rine Harcırah Kanunu gereğince yolluk verilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kaJbul edenler... Kahul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Gedikli erbaşlara vekfılet 
'aylığı verilmez. Asli görevlerinden başika ilgili 
Bakanlıkça ek Öğretmenlik verilen gedikli er
başlar hakkında 5044 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yok. Maddeyi kalbul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Tedavi 
MADDE 22. — Gedikli erbaşlar askerî sana

toryum ve prevantoryumlarda kendilerine ayrı
lan koğuşlarda parasız tedavi edilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yedek erbaşlık 
MADDE 23. — Ordudan çekilen veya emek

liye ayrılan veya sicil yoliyle çıkarılan gedikli 
erbaşlar rütbeleriyle yedek erbaşlığa geçirilir
ler. Bunların yedeklik çağları, rütbelerine ba
kılmaksızın 46 yaşını 'bitirinceye kadar devam 
eder. Seferberlikte veya olağanüstü hallerde 
yedeklik çağı Bakanlar Kurulu karariyle beş 
yıla kadar uzatılabilir. Barışta manevra ve tat
bikat maksadiyle veya olağanüstü hallerde lü
zum ve ihtiyaca göre yedek gedikli erbaşlardan 
lüzumu kadarını silâh altına almaya Millî Sa
vunma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Metslekten çıkarma 
MADDE 24. — Gedikli erbaşların rütbeleri 

ya mahkeme karariyle veya ahlâki bakımdan 
orduda bırakılmaları caiz görülmemesi halinde 
sicil yoliyle geri alınır. 

Yabancılarla evlenen veya bunlarla nikâh
sız olarak yaşıyan gedikli erbaşların rütbeleri, 
ilgili Bakanlıklarca geri alınır. 

Mecburi hizmetlerini tamamlamadan yukar-
daki fıkralarda yazılı durumlara girenlerin okul 
masrafları kendilerine ödettirilir. Bunlardan 
muvazzaflık hizmetini tamamlıyanlar derhal 
terhis edilir. Tamamlamıyanlara bu hizmet er 
olarak tamamlattırılır. 

Jandarma gedikli erbaşları hakkında ayrıca 
1861 sayılı Kanunun değişik 20 nei maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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kının da düşmesini gerektirir. Bu surette yedek 
gedikli erbaşlık hakkını kaybedenler için As
kerlik Kanunu hükümleri uygulanıl', 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 

*v'r" Türlü hükümler 
MADDE 26. — Ordudan ayrılan gedikli er

başlar muvazzaf olarak tekrar hizmete alınamaz
lar. Ancak kadroya ve ihtiyaca göre bunlardan 
istiyenleri, ilgili Bakanlıklar yedek olarak hiz
mete almaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyü« 
miza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Kadro dolayısiyle açıkta ka
lan gedikli erbaşlara açıkta kaldıkları tarifrieı* 
itibaren aylıkları üç ay tam olarak verilir. Bun
ların tâyinleri yapılıncaya kadar açık kadrola
ra başkaca tâyin ve terfi yapılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 4214 sayılı Kanun gedikli er
başlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. N^ 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanundan evvel 
gedikli erbaş olanlarla yetiştirilmekte bulunan
ların mecburi hizmetleri on iki sene olarak ka
lır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

-30$ ' 

MADDE 25. - 1076 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesinde yazılı yedek subaylık hakkının zi
yamı mucip sebepler yedek gedikli erbaşlık h.ak-

GEÇlCt MADDE 2. — Deniz ve hava sınıf
larında görevli bulunan gedikli subaylardan 
IS'tiyenler, hizmeti sürelerine göre başgedikli sı
nıfına geçirilirler. Bu sınıfa geçmek istemiyen-
ler hakkında 24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zâ~ 
Ibîtan Kanunu ile 508 ve 587 sayılı Kanun hü
kümlerinin tatbikına devam olunur. 

Başgedikli sınıfına geçmek istemiyenle.rin 
halen bulundukları kadro aylığı 250 lira tutar
lı 35 lira sayıtlır. Bu aylığı dört yıl almış olan
lara bu kanu nun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden ay başı ndan itibaren iki üst derece aylığı 

/TT.781" — 
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verilir. Bunlar, ayfiC4. 45^Ş sayılı Kajıunun t), 7 . 
ve. 8 n#,ımaddçjıe;ri ^ükuımle^ijıden faydalamr-
l a ı *- T ' - . - . . - , M i A , . . , ; . . . . , 

BAŞKAN — Söz istiyen,-yoktur. Caddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. • 

GEÇÎCÎ MADDE 3. 
naıı, g e d ^ i erbaşlar bu. 

- Halen görevli bulu-
kanunun 9 ncu ve 14 

ttı;'M i ' . .. i . ! . 

neü, ma.d^eleri i le tesbit edilmiş olan rütbe ve 
kademe aylıklarını bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi, takibeden ay başından itibaren alır
lar. Bunların aynı rütbçde veya eski aylık ka
demesinde geçen süreleri yeni aylıklarındaki 
yükselme sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul e<den-
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÖECÎCt MADDE 'A. — 1950 yılı Bütçe Kamı-
ımna bağlı A işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 1 500 000 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi aktarma cetvelini oku-
voruz. 

B. Öd eneğin e esi d i Düşülen ' Eklenen 

Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri kısmı 
201 Aylıklar ••.. 700 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. •'• ' ' ' ' 

209 5434 sayılı Kanunun 
1'4'ricü maddesinin (D) v 

ve (.T) fıkraları gere
ğince Türkiye Cnmhu-" 
riyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemerer '•••-' ! -
karşılığı. 200 000 
BAŞKAN — Kabul ' ' ' 

r .pdilmiştir. 
409.. ^Muayyenat . ,r 900000 

/"jBAŞKA.N' ">~':"Kahııl,.""". "A '"" 
edilmiştir. , .... v „ 

Kara Kuvvet teri kısmı 
201 Aylıklar < • • •: ' 225 000 

BAŞKAN - Kabul 
'edilmiştir: r" f- -::ı' , ,;": 

209 5434 sayılı rCtoûntin 
14 lieü maddesinin ("Ö) '""' 
ve (J) fıkraları gere-

1950 0 : 2 
B. Ödeneğin reşidi 

ğinee Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
karşılığı. 
BAŞKAN Kabul 
edilmiştir. 
Muayyen a t 
BAŞKAN Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen • Eklenen 

75 000 

409 300 000 

201 

209 

409 

Deniz kısmı 

Aylı ki a i' 
BAŞKAN -••- Kabul 
edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 
14 neü nıaddesjnin (D) 
ve (J) fıkraları gere
ğince Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
karşılığı. 
BAŞKAN - - Kabul 
edilmiştir. 
Mııayyenat 
BAŞKAN Kabul 
edilmiştir. 

225 000 

75 000 

;;3Qj0 000 

(Geçici dördüncü madde tekrar Okundu.; 

BAŞKAN Söz 
oyunuza sunuyorum. 
Kabul edilmiştir. 

istiyen yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler.. E.tmive.nk'r. 

MADDE 29. - 2505, 3134. 3221, 3779, 4601. 
4807 ve 4990 sayılı kanunlarla 1076 sayılı Kanu-
mııı.4 ucu-maddesi, 4779 sayılı Kanunun 4 neü 
.maddesi, ve 5430 sayılı Kanunun- 6 ncı madde
sinin 4 neü fıkrası ve 1861 sayılı Kanunla ek ve 
tadillerinin bu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Söz istiyen yok. Kabul edenler,. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. - - Bu kanın 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

30 Haziran 1950 

Etmiypjnleı 

MADDE 31, - - Bu kanun hükümlerini Ba, 
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiy enler.. 

Kabul edilmiştir1. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Siyasal Bilgiler Okulunun «Siyasi ve 
İktisadi İlimler Fakültesi» adı ile Ankara Üni
versitesine katılması hakkında, kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bütçe ve İçişleri Komisyonları ra
porları (1/558) [1] 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim; Siyasal Bilgiler 
Okulu hakkında küçük bir tasarımız vardır. Yük
sek heyetinizin bunu ivedilikle müzakeresine mü
saade buyurmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesi hakkında bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasında 

bulunan 5 numaradaki Kanun tasarısının önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

(«Saat 20,30, yarın sabah görüşelim» sesleri). 
Arkadaşlar, lütfen oturunuz, bir iki dakika 

iyinde çıkacak bir mahiyettedir. (Olmaz sesleri) 
Rica ederim, müsaade buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Bu tasarı son mu?. 
BAŞKAN —• Evet son. Tasarının tümü hak

kında söz istiyen var mı?. 
ZIYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Sayın arkadaşlar, benim de mingayrihaddin me
zunları arasında bulunduğum Siyasal Bilgiler 

[1] 231 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Okulunun üniversite camiası içine girmesini sağ-
lıyacak olan bu Kanun, hakikaten beni heyecan
dan şaşırtacak bir mahiyettedir. Ben kanunu iyi
ce içine vukuf peyda edecek kadar dikkatle oku-
yamadım, ama esas mânasının bir profesörlük, 
doçentlik gibi şeyler olduğunu görüyorum. Be
nim bildiğime göre profesör olmak, doçent ve 
asistan olmak bir prosedüre tâbidir. Her hangi 
bir yerde şu veya bu olupta hak kazanmamış olan
lar üniversite camiasına girmekle, bu dersi tesa
düfen okumakla profesör olamazlar. 

Profesörlüğü, doçentliği, asistanlığı yaralıyan 
bu kanunun esaslı surette, bütün arkadaşların 
asude fikirli oldukları bir zamanda müzakere ve 
kabulü mümkündür. Saatlerce Hayvan Hırsızlığı 
Kanunu ile uğraştıktan sonra, yirmi buçuktan 
sonra bu kanunun selâmetle çıkacağını tahmin 
edemiyorum. 

Yüksek heyetinize bu dört kelimeyi söylemek 
için buraya çıktım. Çok rica ederim, bunu yarı
na tehir edelim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar yarma tehirini mu
vafık görüyor musunuz?. (Tehir edelim sesleri). 

Tasarıya oy vermiyen var mı?. Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Oylama sonuçlarını arzediyorum: Çiftçiyi 
Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair 
olan kanun tasarısına (282) oy verilmiştir. (261) 
kabul, (15 ret), 6 çekinser vardır. Nisap mev
cuttur, muamele tamamdır, tasarının kanunluğu 
(261) oyla kabul edilmiştir. 

Gedikli Erbaş tasarısı için (195) oy veril
miştir. Nisap yoktur. Gelecek birleşimde tekrar 
oylarınıza arzedilecektir. 

Yarın saat 10 da toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanış saati : 20,30 



B : 70 22.3 .1950 0 : 2 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna 

bâzı maddeler eklenmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 242 
Eeddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 214 

Açık Milletvekillikleri : 9 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Me'brure Aksoley 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergıın 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydm 
Nuri GÖktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

[Kabul 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çam'bel 
Hıf zır rahman R. öymen 
Cemil Uzçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

edenler] 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Kemaî Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcatı 

ERZURUM 
Eyüp Sanri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir fbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. A§ir Atlı 

Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canholat 
Bekir Kaleli 
Dr. Andurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Z<ıiruogIa 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekhaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
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Sami öülcüoğlu 
Atıf inan 
Eahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl . Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îamail Rüştü Ak^al 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 

AFYON KARAHISAR 
öl . Sadık Aldoğan 
Mehmet Aş/kar 
Hazim Bozea 
Hasan Dinçe r 
Şahin Lâçin 
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öl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdüh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 

. MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

AĞRI 
Müştak Aktan 
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NİĞDE 

Kifat öürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. öökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
AJi Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin öünaltay 
Muttalip öker 
Neomettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Öl. Fikri Tirkeş 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşh 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai öüreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Mustafa özden 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Hasan • Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi öerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet öürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

katılmıyanlar] [Oya 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 
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ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gri. Refet Alp m an 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALTKESÎR 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya Örgeevren 

BtLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu- (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Lûtfi Gören 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeke? 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl (î.) 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENIZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Ahidin Ege 
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Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 

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

GİRESUN 
Celâl Esad Arşev en 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 
Suphi Bedir Uluç 

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

Kâzım Aydar (I.) 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Ba'ban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Kön? 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMtR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâınran örs 
Hasan Âlı Yücel o 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (t.) 

Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Di'. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürso/ 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Alakan t 
Korgl. Ali Rıza Artuukal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhaıı 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
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İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan] 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

SÎIRD 
Etem izzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 

Kâmil Kitapçı 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Daniş Eyi'boğlu 
Temel Göksel (1.) 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(1.) 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna bâzı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanune verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 282 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 174 
Aç.ık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Aibıned Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Dr. Ahmet Hânı it Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğla 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çam'bel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 

BURDU*, 
Orgl. Fahrettin Al tay 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğhı 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naint Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Fekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğiu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Basim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Mentegoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Atıf ödül 
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Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Dr. Kanaran örs 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zîhni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Töközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

B : 70 22.3 
İbrahim Süreyya Yiğit I 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Raısim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner j 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zahcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
FeyzuJlah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpa ya 
Mehmet Kâmil BO^;.TI 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir KaTav 
Yusuf Mardin | 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rrfat Gürsoy | 

. 1950 O : 2 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfj Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Ineedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
S i m D ay 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necnıeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

— 709 — 



B : 70 22 . 3 .1950 O : 2 

/ Reddedenler ] 
AMASYA 

Ali Kemal Yiğitoğlu 
ANKARA 

Falih Rrfkı Atay 
Mümtaz Ökmeii 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

GÜMÜŞANE 
r.ükrü Sükun ;ı:.->i'.. :• 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Ali Rıza Arı 

IZMÎR 
Ekrem Oran 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
limiti Soysal 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

SİVAS 
Hikmet Işık 

İSTANBUL 
Oihad Balkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

[Çekinserler] 
Reşit Turgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya kaülmıy anlar] 
HFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğam 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bek ata 
Arif Çubukçu 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nurallah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpmaıı 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya Örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen d al 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (î.) 

BOLU 
Hasarı Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Caııtekuı 
(t) 
Münir Çağıl (t.) 
Suheyp Karaf akıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 

Ahi din Ege 
Kemal Cemal Öncel 
Dv. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fnad Ağralı 
Fahri K arak aya 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) 
C ev a t Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Ahi din Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

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

İSPARTA 
Kâzım Ay dar (I.) 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Rcfet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrı över 
(D 
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Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü ökteoı 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Eşad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
G-1. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem | 

B : 70 22.2 
1 Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Sedad' Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet thsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut | 

[Açık Millet 
Antalya 
Eruzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

. 1950 0 : 2 
1 Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mit at Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayik Öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(î.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atal.:.y Akan 
Hasan Oral 

YOZGAD 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (1.) 
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B : 70 22,3.1950 O : 2 
Gedikli Erbaş Kanununa verilen oyların sonucu 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
(Jekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
195 
195 

0 
0 

26i 
9 

(Yeter sayı yoktur 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
llalid Bayrak 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Emin Halim Ergim 
F&kihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. SaJbri Akın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzun çarpıl i 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
l'jûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 

Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Eritmen 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzüıı 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Kasene İlgaz 
Sııheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. AğaoğuHarı 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekccaıı 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Gole 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım O kay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Atıf ödül 

Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Ştvktt Adatan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbatji 
Sedat Dikmen 
Sami Gülctioğlu 
Ekrem Oran 
Dr. Kâınran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Kâmil Gündeş 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
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İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
öl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgfl. Asını Gündüz 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Taçar özey 
Feyzullah Uslu 

B : 70 22. 
MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet "Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdd Dayı 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

3.1950 O : 2 
SAMSUN 

Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pe*kel 
Cemil Uybadım 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbefk 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Nakd Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Jlıfzı Oğuz Bekata 

Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

Dr. Mazflıar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırraihman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Oemil öz 
Dr, M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
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ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl (I.) 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çal gün er 
A'bidin Ege 
Naili Küçük a 
Hulusi O rai 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Ulıığ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir tbrahimhakkıoğl u 
61. Vehbi Koeagüney 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Abdurrahman Mele* 

alRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Fikret Tüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzü» 

B : 70 2 2 . 3 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlıı 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankıır 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (î.) 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faru'k Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demire! li 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktenı 

. 1950 O : 2 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen» 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
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S. Sayısı: 231 
Siyasal Bilgiler Okulunun (Siyasi ve İktisadi İlimler Fakültesi) adı 
ile Ankara Üniversitesine kaıiîması hakkında Kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim, Bütçe ve İçişleri Komisyonları raporları (1/55Ş) 

T.C. 
Başbakanlık 20 . V.. 1849 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

S<ayı: 71 -1342, 6/1882 
.„-,«.«.«.», Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 6 . V . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan. Siyasal Bilgiler Okulunun « Siyasi ve İktisadi İlimler Fakültesi» 
adı ile Ankara Üniversitesine katılması hakkında Üniversiteler Kanununa ek kaıum. tâaarjısî33îö: ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 

GEREKÇE 

«Siyasal Bilgiler Okulu» yahut ilk adiyle «Mektebi Mülkiye», Devlet ilimleri sahasında bilgili ele
manlar yetiştirmek gayesiyle, rüştiye ve idadi arasında tahsil veren bir müessese olarak, 1856 da 
kurulmuştur. Cemiyet hayatının ve dolayısiyle Devlet mekanizmasmm yeni zaruretleri karşısın
da müessese, gayesine ulaşmak için muhtelif istihaleler geçirmiştir: Bu arada, 1877 de iki senelik tedrisat 
yapan bir yüksek kısım ihdas edilmiş ve böylece Mektebi Mülkiye yüksek bir ilim ve öğretim ku
rulu haline getirilmiştir. 1883 de talebesinin yatılı olarak okuması esası kabul edilmiş. 1892 de de 
yüksek kısmın öğretim süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır. 

Tedrisatı bakımından içtimai ilimler okutan diğer kurumlardan farklı bir mahiyet taşımadığı 
zehabiyle Mektebi Mülkîye 1915 senesinde ilga edilmiş, takat karşıladığı pek mübrem ihtiyaç ve za-
ruretler gitgide artarak devam ettiğinden mektep 1918 de yeniden, fakat bu defa Dahiliye Nezaretine 
bağlı olarak açılmış ve 1920 de de gene Maarif Nezaretine bağlanmıştır. ... • 

Mektebi Mülkiye'nin diğer yüksek öğretim müesseseleri arasında işgal ettiği yerin hususi önemi, 
karaladığı çeşitli ihtiyaçlar Cumhuriyet devrinde gerektiği gibi kavranmış bulunduğundan müesse
se, Devlet mekanizmasmda beliren gelişmeleri takip etmek için, istihsallerinin en mühimmi Yüksek 
Meclisin kabul buyurduğu 2777 sayılı Kanunla gelirmiş, adı Siyasal Bilgiler Okuluna çevrilmiş ve 
hu araçla 1936 - 1937 ders yılma Ankara'da başlamıştır. Gerçekten, Cumhuriyet"idaresinin kurul-
masiyi e beraber. Siyasal Bilgiler Okulu da, tedrisatını bilhassa siyasi, iktisadi, içtimai ilimler üze
rinde teksif etmeye başlamış ve tedrisatının mahiyeti bakımından ayrıldığı Hukuk ve İktisat Fakül
teleri yanında, adnnm «Okul» olmasına rağmen, bir fakülte halinde teşkilâtlanmıştır. Filhakika 
öğrencilerinde aranan vasıflar, öğretim üyelerinin tâbi olduğu hükümler, müfredat programı, 
derslerin muhtevaları ve işlenişleri, nazari dersler yanında öğrencilere pratik kur ve seminerlerde 
ve mezuniyet tezi şeklinde ilmî araştırmalar yaptırılması, yabancı dil öğretimi, kütüphanesi ve ya
yımlan müessesenin üniversiter kuruluşunun açık delilleridir. Bunun- içindir ki, 2777 sayılı Kanu
nun 6 neı maddesiyle, okul öğretim üyeleri hakkaıda İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri için 
uygulanan esasların aynen tatbik olunması fevbul ed$laa§tir. 



Üniversiteler Kanunu çıktıktan sonra Siyasal Bilgiler Okulunun durumunu yeni baştan ele almak 
zarureti başgöstermistir. Bu cihet 4936 Bayılı Üniversiteler Kanununun müzakereleri sırasında da 
görüşülmüş ve meselenin bilâhara inceleneceği söylenmişti, Aradan geçen üç senelik devre içinde, 
esasen bir fakülte kuruluş ve çalışma tarzına sahip elan Siyasal Bilgiler Okulunun, Ankara Üniver
sitesine katılmasının muvafık olacağı anlaşılmıştır. Zira Üniversiteler Kanuniyle Fakültelere sağlan
mış olan gelişme imkânları ve yeni öğretim üyeleri statüsü Siyasal Bilgiler Okuluna teşmil edilme
diği takdirde Üniversiteye dâhil Fakültelerle bu müessese arasındaki ilmî seviye birliği Siyasal Bil
giler Oukulu aleyhine bozulacaktır. Müessesenin Ankara Üniversitesine «Siyasi ve İktisadi ilimleı* 
Fakültesi» şeklinde katılmasiyle; 

1. Birçok Avrupa ve Amerika Üniversitelerinde olduğu gibi, Ankara Üniversitesi de Siyasi İlim
leri - Devlet İlimlerini kül halinde okutan bir Fakülteye kavuşmuş olacaktır. 

2. Böylece Ankara Üniversitesinin İktisat Fakültesi ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. 
3. Ankara ve istanbul Üinversiteleri birbirlerini tamamlıyan birer kuruluşa sahip olacaklar

dır; 
4. Memleket meselelerini devamlı ve verimli şekilde ve ilmî metotlarla inceliyen 'bir danıgma 

organı, her zaman için Devlet mekanizmasına yardıma hazır bulunacaktır. 
işte Siyasal Bilgiler Okulunu bu maksada göre teşkilâtlandırmak üzere ilişik kânun tasarısı 

teklif olunmuştur. Tasarı (5) madde ve (5) geçici maddeden ibarettir : 
Birinci madde, Siyasal Bilgiler Okulunun bundan sonra hangi esaslar dairesinde yönetileceğini 

göstermektedir. 
Üniversiteler Kanununun 75 nci maddesi ve Yüksek Ziraat Enstitüsünün üniversiteye bağlan

ması hakkındaki 5234 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükümlerine mütenazır olan 2 nci madde 
müktesep hakların korunması genel prensipine uyularak Siyasal Bilgiler Okulunda kazanılmış 
her türlü hak ve unvanların ve akademik payelerin saklı bulunduğunu bildirmektedir. 

Üçüncü madde, kadroları tesbit etmektedir. 
Bunlardan başka intikal devresinin doğurduğu ihtiyaçları karşılamak üzere bâzı geçici mad

delere lüzum görülmüş ve (7) geçici madde teklif edilmiştir. 
Arzedilen esaslar dairesinde hazırlanan bu tasan kanun halini almakla Siyasal Bilgiler Okulu 

Mektebi Mülkiye olarak 92 yıl önce kurulduğu zamandan beri memleketin ve Dünyanın yeni şart
larına inti'bak etmek için geçirmiş olduğu mühim istihalelerden birini daha geçirecek ve şerefli 
mazisine lâyık bir bilim ve öğretim ocağı halinde hizmetine devam edecektir, 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
MilU Eğitim Komisyonu 98 . V . 1949 

Esas No. 1/558 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Bakanlar Kurulunca 6 . V . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
23 . V . 1949 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyurulan Siyasal Bilgiler Okulunun «Siyasi ve 
İktisadi ilimler Fakültesi» adı ile Ankara Üni
versitesine katılması hakkında Üniversiteler 
Kanununa ek kanun tasarısı, gerekçesi ve ilişik-
leriyle birlikte Millî Eğitim Bakanı hazır bulun

duğu halde, Komisyonumuzca görüşülerek aşa
ğıdaki kararlar alındı: 

Kanun tasarısı başlığındaki «Siyasi ve ik
tisadi ilimler Fakültesi» adı yerine, Siyasal 
Bilgiler Okulu isminin tarihî değeri göz önünde 
bulundurularak, (Siyasal Bilgiler Fakültesi) 
başlığının konulması uygun görülmüş, birinci 
maddedeki «Siyasi ve iktisadi ilimler Fakültt-

( S. Sayısı : 231). 



si» tâbiri «Siyasal Bilgiler Fakültesi» şeklin
de değiştirilmiştir. 

ikinci madde' aynen kabul edilmiş, üçüncü 
maddeye fiilî kadroların kabarık durumu*dikka-

. te alınarak hazırlanan (3) sayılı cetvelin 5239 
sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin sonuna 
eklendiği kaydı ilâve edilmiştir. 

Halen Siyasal Bilgiler Okulunda Akademik 
karyerden yetişmiş profesör ve doçent gibi öğ
retim üyelerinin yanıbaşmda, 3888 sayılı Kanu
na göre yabancı dil dışında ders okutmakta olan 
öğretmenler vardır. Öğretim görevlisi olmak is-
tiyen öğretmenler Üniversiteler Kanununun 34 
ncü maddesine tâbi olduklarından ve esasen öğ
retim görevlilerinin Profesörler Heyetinin ka-
rariyle de olsa profesörlüğe yükselmeleri Üni
versiteler Kanununun hükümlerine aykırı oldu
ğundan; yabancı dil öğretmenlerinin de ayni 
kanunun 35 nci maddesi gereğince okutman ola
rak istihdamları Fakülte Yönetim Kurulunun 
kararma bağlı bulunduğundan tasarının geçici 
birinci maddesinin «Dil öğretmenleri» kelime
siyle başlıyan ikinci cümlesi tasarıdan tamamen 
çıkarılmış, yerine, ikinci fıkra olarak: «Yaban
cı Dil öğretmenleri ve öğretmen unvanı ile ders 
okutmakta olanlar hakkında 4936 sayılı Kanu
nun 34 ve 35 nci maddeleri uygulanır» cümlesi 
ilâve edilmiş, ayni mucip sebeplerden do ayı 
tasarının ikinci geçici maddesi tamamen kal
dırılmıştır. 

Geçici ikinci maddenin kaldırılması üzerine 
madde sayıları yeniden düzenlenmiş ve tasarı-
daki geçici beşinci maddenin «Doçentlik imti
hanını başarmış olanların haklan saklı tutu
lur» hükmü «Doçentlik imtihanını başarı ile ta
mamlamış olanların hakları saklı tutulur» şek
linde değiştirilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miş, geçici maddelerin sayılarında değişiklik 
yapılmış olmasından dolayı da 5 nci madde «Bu 
kanunun 1 ve 2 nci maddeleriyle geçici 2, 3 
ve 4 ncü maddeleri hükümleri yayımı tarihinde 
diğer hükümleri 1 . I . 1950 tarihinde yürürlü-
ğ»3 girer» şeklinde değiştirilmiştir. 

Halen Siyasal Bilgiler Okulu kadroîarmda-
ki Profesör sayıları ile bu müessesede okutulan 
derslerin sayısı karşılaştırılıp incelenmiş, sekiz 
profesörü» bu okulu» ne&as profesörlük kadro

sunda bulunduğu, diğer derslerin Hukuk fakültesi 
profesörleri ile 3888 sayılı Kamına göre ders oku
tan kimseler tarafından ek görev olarak okutul
duğu, Hukuk Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Oku
lunda okutulan birçok derslerin müfredatları iti
bariyle aynı mahiyette bulundukları, Siyasal Bil
giler Fakültesi öğrencilerinin bu dersleri Hukuk 
Fakültesinde, hâttâ icabında ilgili diğer fakül
telerde takip edebilecekleri dikkate alınarak, ( i ) 
sayılı cetvelin öğretim üyeleri kısmındaki profe
sörlük kadroları 84 ten 18 e indirilmiş, ve bu 18 
kadrodan 6 sı (3) sayılı cetvele konulmuştur. 

Üniversiteye "bağlı diğer fakültelerde olduğa 
gibi burada da ehram sisteminin uygulanması 
yerinde görülmüş bu maksatla da doçentlik kad
rolarının sayısı 21 den 30 a çıkarılmış, bu 30 
kadrodan 15 i (3) sayılı cetvele aktarılmıştır. 

Aynı mucip sebeplerle, tasarıdaki 32 asistan
lık kadrosu 45 e yükseltilmiş, bunun 24 ü (3) sa
yılı cetvele -alınmıştır. Halen Siyasal Bilgiler 
Okulunda okutulmakta olan yabancı dil saatle
rinin haftalık toplamı 107 dir. Bu 107 saat on 
beş öğretmen tarafından okutulmaktadır; her 
birine haftada düşen ders saati yedidir. Bu ders
lerin bir kısmı, başka okullarda vazifeli olan öğ
retmenler tarafından ek görev olarak yapılmak
tadır. Haftalık 107 saat, beşi Türk, üçü yabancı 
sekiz asıl öğretmen tarafından okutulduğu tak
dirde, her birine düşen haftalık ders saati sayısı 
13 ü bulmaktadır. Bu bakımdan Komisyonumuz, 
yabancı dil öğretmenlerinin bugünkü sayısını 
kabarık bulmuş, asıl olarak müessesede çalışan 
sekiz yabancı dil öğretmenine her ihtimali karşı
lamak üzere iki daha eklenmek suretiyle okut
manlar için on kadro kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönde
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Erzurum Urfa 

C. Dursunoğlu S. K. Yetkin 
Kâtip 
Kars Balıkesir Bolu 

T. Taşkıran E. Altom, H.R.Öymen 
Çorum Maraş Tekirdağ 

II. İlgaz Dr. K. İdil E. Atuç 
Trabzon 

M. R.Tarakçıoğl'U 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/558 
Kçtrar No. 161 

Yüksek 

Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasi ve iktisadi 
İlimler Fakültesi adiyle Ankara Üniversitesine 
katılması hakkında Millî Eğitim Komisyonunca 
hazırlanıp Başbakanlığın 20 . V . 1949 tarihli ve 
6/1882 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Ma
liye Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Şimdiye kadar memleketin idare ve irfan ha
yatına birçok kıymetli elemanlar vermek sure
tiyle büyük hizmetler ifa edegelmiş bulunan eski 
Mülkiye ve yeni adiyle Siyasal Bilgiler Okulu, 
son yıllarda bünyesinde yapılan teşkilât ve de
ğişikliklerle bir fakülte halinde gelişmesi te
min edilmiş ise de Ankara Üniversitesinin ku
ruluş sırasında bu Okulun fakülteye kalbedile-
rek üniversite camiasına ithali 'hakkındaki etüd-
lerin tam bir olgunluğa erişmemiş olması neti
cesinde okul halinde çalışmalarına devam ettiril
miş ve bil âhara fakülte olmasına dair hazırlık
ları tamamlanarak bu tasarı hazırlanmış bulun
duğu anlaşılmış ve Komisyonumuzca da tasarı 
esas itibariyle kabule değer görülmüştür. 

Tasarı, Millî Eğilim Komisyonu metni üze
rinden görüşülmüştür. Fakültenin unvanı üze
rinde yapılan tartışmalar sonucunda bu okulda 
eğitimin bilhassa içtimai, iktisadi ve siyasi ilim
ler- zümresinde teksif edildiği ve bugünkü iktisat 
telâkkisine içtimai ve siyasi mefhum! arı ıı da 
ayrılmaz bir şekilde dahil bulunduğu ve bina
enaleyh yeni fakülte unvanının yalnız İktisat 
fakültesi şeklinde t es biliyle bu mefhumları da 
ifadenin mümkün okluğu ve İstanbul Üniver
sitesine mütenazır olma.smm doğru olacağı ileri 
sürülerek fakülte •unvanının iktisat Fakültesi 
şeklinde olması teklifi ekseriyet kazanmış ve 
tasarıda unvanlar bu suretle değiştirilmiştir. 

Tasarının birinci, maddesi unvan Ve kelime 
değişikliğiylo yeniden yazılmıştır, 

4 . VI .1949 

Başkanlığa 

Tasarının ikinci maddesi üzerinde durulmuş 
ve bu m adde muhtevasının, halen bu okulda tat
bik edilmekte ve 2777 sayılı Kanunun fi ncı 
maddesine uygun bulunan mevcut talimatna
meye göre a sistan, doçent ve profesör unva
nını kazanmış bulunanların, ki, bunların 8 
profesör ve 7 doçentten ibaret olduğu ifade 
edilmiştir, iktisap etlikleri hakların teminine 
matuf bulunduğu tebarüz ettirilmiş ve madde
nin bunlar haricinde kalanlara sirayet etmiye-
cek şekilde yazılması uygun görülerek ve yeni
den bu esas dairesinde tesbit edilen madde ge
çici mahiyeti itibariyle birinci geçici madde ola
ra tasarıya, eklenmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi unvon değişikli
ğiyle yeniden yazılmış ve ikinci madde olarak 
kabul, edilmiş fır, 

Tasarının geçici birinci maddesi vuzuh ba
kımından bir ibare değişikliğiyle geçici üçün
cü madde olarak kaimi edilmiştir. 

Tasarının geçici ikinci maddesi yine bir iba
re değişikliğiyle geçici dördüncü madde olarak 
yeniden yazılmış ve tasarının geçici üçüncü 
maddesi malî yılın değişmesi itibariyle yeni
den yazılarak beşinci geçici madde olmak üze
re tasarıya eklenmiştir. 

Tasarının geçici dördüncü maddesi tasarıda 
hükümlerin teselsülü itibariyle geçici birinci 
'Haddeden sonra gelmesi daha uygun görüle
cek tasarıda geçici ikinci madde olarak yer 
alınış bulunmaktadır. 

Geçici beşinci madde yine ibare değişikliğiy
le geçici altıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesinin teselsül iti
bariyle üçüncü madde olmak üzere tasarıda1 yer 
alması uygun görülmüş ve i bu suretle tasarıda 

Beşinci yürürlük maddesi yeni madde numa
ralarına ve yeni bütçe yılma göre yeniden yazı
lıp dördüncü madde ve altıncı madde de ayniyle 
beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan taşarı ivedilikle 
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gMftttoesi âfteğfyle Kanuftaysm önay4na arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

m. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Amasya 

A. K. Yiğitoğkı 
Aydın 

R. Alpmmı 
İzmir 

8. Odyak 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Dr 
Diyarbakır 
V, Dirldi 

Kâtip 
Ankara 
F, öymen 

Ankara 
-. A. H. Selgü 

Edirne 
M. N. Oüdiimlp 

Malatya 
M. S. Eti 

Niğde 
Fakülte unvanının « Siyasi ve İktisadi 
Bilimler Fakültesi » olması reyindeyim, 

R. Gür soy 

İsparta Seyhan 
Siyasal Bilgiler Okuluna (İktisat Fakül

tesi adı vsr i tad#r . M b ı M ' t eöhöak İste
nen şey bir İktisat Fakültesi değildir. İ&î?i, 
hukuki ve iktisadi bilgiler veren &ir müesse-
seyi sadece fakülte 'haline getirmek bahis ko
nusudur. Şayet müesseseye İktisat Fraküli»-
ni adı verilirse programını da ana göre değiştir
mek ieabedeeektir ki, ne Hükümetin "ne de Mil
lî Eğitim Komisyonunun böyle bir mtiesseöe 
vücuda getirmek yolunda bir tasavvura ptk-
tur. Bütçe Komisyonunda ekseriyetin *eyi, 
müessesenin adı ile birlikte hüviyetini de 
büsbütün değiştirilmiştir. 

Bu iakültede hukuki, iktisâdi Ve malî bil-
giier verilecektir. (Siyasal ilimler veya 
bilgiler) tâbiri bu üç :nevi bilgiye de şâmildk. 
Binaenaleyh, müesseseye (İktisat Fakültesi) 

ismiiıin verihnestee ^muhalifiz, 
K. Turan A. K. Yüreair 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/558 
Karar No. 42 

18 . TÎT . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunun 6 . V . 1949 tarihli karariyle Bü
yük Meclise sunulan Siyasal Bilgiler Okulunun 
bir Fakülte halinde Ankara Üniversitesine ka
tılması hakkında Üniversiteler Kanununa ek 
kanun tasarısı ile gerekçesi bu hususa dair Mil
di Eğitim Komisyonu ve Bütçe Komisyonu ra
porları ve bağlı cetvelleri Millî Eğitim Bakanı 
ve Yüksek Öğretim Umum Müdürü ve Siyasal 
Bilgiler Okulu Müdürü hazır oldukları halde 
İçişleri Koomisyonunda incelendi, 

Tanzimattan bu yana Mülkiye Mektebi adiy
le kuruluşundan beri Mutlakıyet, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet devirlerinde teşkilâtının ve faaliye 
tinin safahatı ve yetiştirdiği nesillerin hizmet
leri Türk irfan ve idare hayatındaki rolleri 
memleketçe malûm olan bu müessesenin haiz ol
duğa hüviyete ve tesisi gayelerine uygun inkl 
§af yolu üzerinde gereekn akademik hüviyeti 
alması zaruri görülerek okulun Ankara'ya nak
lini takip eden yıllarda Meclisçe kabul edilen 

2777 ve 4916 sayılı kanunlarla tesbit edilen esas-
İ ar dairesinde öğretim üyelerinin ilmî yetişme, 
mertebe ve unvanlarının İstanbul Üniversitesiy
le muadeleti ve öğrencilerinin yurt içinde ve 
d'gında tahsiline muadeletlerinin sağlanmasına 
gidilmiş olduğu, ve müessesedeki tedrisatın veç
hesi tamamiyle ilmî ve üniversiter bir mahiyet 
almış olduğu halde 1946 Haziranında yürürlü
ğe giren Üniversiteler Kanununun 79 ncu mad
desi bu muadeleti tazammun eden mevzuatı kal
dırarak Siyasal Bilgiler Okulunun kanuni bir 
.statüden mahrum bir duruma getirdiği anlaşı
larak: Hükümet tasarısının böyle esaslı bir ih
tiyacı karşılamak niyetine dayandığı ve Milli 
Eğitim Komisyonu görüşünün de bunu teyit 
edip ancak Hükümetin tasarısındaki (Siyasi ve 
İktisadi İlimler Fakültesi) isminin rahmetli 
Büyük Atatürk'ün t-evsimine uygun alarak 
(Siyasal Bilgiler Fakültesi) şekline ifrağının 
düşünüldüğü anlaşılmış ve bu isim k*hatthS3»9n*a-
muzca da 4aha arava&k '-göVahmüffcar. 

( S. Sayısı : 23.1) 
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Müessesenin üniversite camiası haricinde bı-

rakılmasiyle bu camiaya katılması şıkları etra
fında taşanım tümü üzerine cereyan eden mü
zakerede Sayın Millî Eğitim Bakanının açıkla
malarına göre üniversite camiası dışında kalan ve 
öğrencilerini olgunluk vermiş lise mezunları 
arasında müsabaka ile alan ve bu bakımdan 
tahsil derecesi tıpkı fakülteler muadeletinde 
yüksek öğretim müessesesi olan tek okul olarak 
Siyasal Bilgiler Okulunun kaldığını «Okul» 
adiyle yüksek öğretim müessesesi olarak Ba
kanlığa bağlı diğer okulların hemen umumiyet
le olgunluk sınavı aranmadan muhtelif meslekî 
orta öğretim müesseseleri mezunlarını kabul et
mekte oldukları, şu halde haddizatında yurt 
içinde ve dışında diploma muadeleti her hangi 
bir üniversite fakültesi derecesinde tek yüksek 
mektep olarak kalmış olan ve siyasi ilimler 
«Devlet ilimleri» öğretiimini bir terkip halinde 
vermekte olan, hususiyle Ankara'ya naklinden 
sonra genç Cumhuriyet merkezinin havası için
de idare, diplomasi ve maliye şubelerinde mem
leket gençliğini çok m daha geniş ve gelişmiş öl
çüde bilgilerle teçhiz ederek vatan hizmetine ve 
Garp memleketlerindeki benzerleri siyasi ilim
ler fakültelerinin aynı fonksiyonu memleketi
mizde ifa etmekte olan bu müessesenin gelenek
leri ve bu arada Devlet hesabına asgari 40 burs
lu talebeyi istidatlı, kabiliyetli ve olgunluğunu 
vermiş seçkin lise mezunları arasından müsaba
ka ile almak, devam mecburiyetini yürürlükte 
tutmak, yatılı öğrenci yurdunu kendine mahsus 
olarak yönetmek, diplomasi şubesi için iki ya
bancı dil ve diğej şubeler için bir yabancı dil 
mecburi kurları kendi bünyesi içinde bulun
mak; idari, siyasi, malî şubeler mensuplarının 
çalışacakları «İdari ilimler, dış münasebetler, 
maliye ve ayrıca köycülük meselelerinde araş
tırmalarla vazifeli olarak iskân ve şehircilik 
enstitüleri» yine bu müessesenin sinesinde ku
rulmak ş-artiyle okulun «Siyasal Bilgiler Fakül
tesi» unvaniyle Ankara Üniversitesine katılma
sı oy birliğiyle kabul edilmiş bu şartlar ve esas
lar üzerinde Hükümet adına Millî Eğitim Baka
nının görüşü ile mutabık kalınmıştır. 

Bu suretle Bütçe Encümeninin metni müza
kereye esas tutularak maddelere geçilmiş ve bu 
metnin unvanı yukarda arzolunan maksada gö
re değiştirilmiş ve Bütçe Komisyonu metninin 
% noi maddesi yukarda tafsil olunan esaslara 

ve Hükümetle hâsıl edilen i mutabakata .göre ye
niden kaleme alınmıştır. 

2 nci madde, Bütçe Komisyonu metnindeki 
iktisat Fakültesi ibaresi kaldırılıp yerine «Si
yasal Bilgiler Fakültesi» ibaresi konmak sure
tiyle kabul edilmiştir. 

3 neü madde, Bütçe Komisyonunun metnine 
uyularak .Hükümetin 4 ncü maddesi ayniyle k ^ ı l 
edilmiştir. 

Mülkiye Mektebi ve Siyasal Bilgiler Okulu me-
zunlariylc Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları 
olacak nesiller arasında teakup ve tevaliyi ve 
muhtelif kanım ve tüzüklerde selef olan nesillere 
tanınan hakların eşit olarak halef olacak nesillere 
de tanınmasını tazammun etmek ve müessesenin 
kuruluşundan beri devam eden varlığını ve gele
neğini Üniversiteye katıldıktan sonra dahi aynı 
özellik, birlik ve eşitlik içinde mahfuz tutmak ve 
bugün dahi yurt içinde ve dışında bu müessesenin 
verdiği Siyasi İlimler öğrenimini evvel ve ahır 
alanlar ve alacak olanlar için sağlanan muadele
tin kanuni teyide bağlanmasını temin etmek ga
yesiyle 4 ncü madde Komisyonumuzca yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Geçici 1 nci madde, Bütçe Komisyonu metnin • 
de mülga kanuna atıf yapan ibarede cüzi bir de
ğişiklikle kabul edilmiştir. 

Geçici madde : (2), Bütçe Komisyonu met
nindeki sıraya uyularak Millî Eğitim Komisyonu
nun geçici 4* ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde 1 ve 2 nci bentleri Bütçe 
Komisyonu metninin aynı olarak kabul edilmekle 
beraber tasarının kanunlaşması ders yılının orta
sına rastlıyacağı düşünülerek yabancı dil öğret
menleriyle diğer öğretmenlerin yeni ders yılma 
kadar olan durumlarını müsat bir hal şekline bağ-
lıyan formül halinde 3 ncü bent Komisyonumuzca 
maddeye eklenmiştir. 

Geçici 4 ncü madde, Bütçe Komisyonu metnin 
deki «İktisat Fakültesinin» ibaresi yerine «Siya
sal Bilgiler Fakültesinin» kelimeleri konarak ay
nı hüküm ve ibare sevkedilmiştir, 

Geçici 5 nci madde, Bütçe Komisyonu met
ninde ibarenin başındaki «1950» tarihi «1951» e 
tahvil edilerek hüküm ve ibare aynen sevkedil-
miştir. 

Geçici 6 nci maddede, Bütçe Komisyonu met
ninde «-İktisat Fakültesi» tâbiri «Siyasal Bilgiler 
Fakültesi» şekline çevrilerek, aynı hüküm kabui 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 231) 
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Siyasal Bilgiler Fakültesine ait Kuruluş Kad

roları hakkındaki Kanun tasarısının en geç Ka
sım 1950 başına kadar hazırlanarak Büyük 
Millet Meclisine sunulması zaruri olacağından. 
evvelce ziraat enstitülerinin Ankara Üniversi
tesine katılması sırasında kabul edilen kanuni 
formüle mütenazır olarak geçici 7 nci madde 
Komisyonumuzca yeniden kaleme alınmış ve 
bu noktada da Millî Eğitim Bakanı ile mutabık 
kalınmıştır. 

Bütçe Komisyonunun 4 ııcü. maddesindeki 
hüküm yine Komisyonumuzun metninin icap 
ettirdiği şekilde cüzi değiştirilmesiyle kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu metnindeki 5 nci madde 
6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yürürlükte kalacak olan kanun
larımıza ve Bütçe Komisyonunun Millî Eğitim 
Komisyonunun görüşüne dayanan kadro ve 
masraf tertiplerine halel gelmemek ve Millî Eği
tim Bakanlığının yürürlükte bulunan 1950 yılı 

bütçesindeki gider bölümlerine 1950 yılı için 
hiçbir külfet yüklememek ve bütün bu nokta
larda bütçe encümenince kararlaşan malî 
noktalara ilişilmemek kayıtlariyle Komisyonu
muzun Hükümetle birleşik görüşüne uygun 6 
ana madde ve 7 geçici maddeden mürekkep ye
ni metnin ivedilikle müzakere edilmek kaydiy-
le Yüce Kamutayın tasvibine sunulması Komis
yonumuzca oy birliğiyle kararlaştırılmış olmak
la evrakiyle birlikte Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Baş. Başkan V. Sözcü 
Tekirdağ 

G. TJybadm 
Kâtip 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Bolu 
İ, Yalçın 

Konya 
Ş. Ergun 

Çoruh Kars 
A. Tmm A. Eyidağan 

Afyon K, 
K- Özçoban 

Denizli Gümüşane 
Dr. B. Uz Ş. Sökmensü&r 

Sivas 
M.ŞBUda 
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HÜKÜMETİN TEKEİFİ 

Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasi re İklimdi 
ilimler Fakültesi» adı Uc Ankara Üniversitesine 

katîlması hakkında, Kanun tasarısı 

M^BBE 1. --- 10 . VI... 1935 tarih vu 2777 sa
yılı Kanımla İmrulmuş olan Siyasal Bilgiler Oku
lu İS . V I . 1946 tarih ve 4936 sayılı Kanun hü-
kifemlerine göre yönetilmek üzere «Siyasi ve ik
tisadi ilimler Fakültesi» adı ile Ankara Ün ive v-
sitesine katılmıştır, 

MÎLLÎ E Ö M M KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİ-
RlŞl 

Siyasal Bilgiler Okulunun «Siyasal Bilgiler Fa-
buliesi» adı ile Ankara Üniversitesine katılması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . VI . 1935 tarih ve 2777 sa
yılı Kanunla kurulmuş olan Siyasal Bilgiler 
Okulu 13 . VI . 1946 tarih ve 4936 sayılı Ka
nun hükümlerine göre-yönetilmek üzere «Siya
sal Bilgiler Fakültesi» adî ite Ankara Üniver
sitesine katılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
Siyasal Bilgiler Okulunda eylemli profesör ve do
çent bulunan öğretim üyelerinin unvan, yetki ve 
hakları saklıdır. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 6 . V I I . 1948 tarih ve 5239 saydı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele «Siyasi ve İktisadi 
İlimler Fakültesi» bağlığı altında ilişik (D sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar ve ayni kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadro eklenmiştir. 

MADDE 4. — 10 . VI . 1946 tarih ve 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin IV ncı bö
lümündeki kadrolarla aynı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin II nci bölümündeki kadrolardan 
Siyasal Bilgiler Okulu başlığı altındaki kısım
lar kaldırılmıştır. 

UEÇÎOÎ MADDE 1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte Siyasal Bilgiler Okulunda pr-! 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 6 . VII . 1948 tarih ve 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetvellere 
•«Siyasal Bilgiler Fakültesi* başlığı altında ili
şik (1), (2) ve (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

UEÇİCİ MADDE .1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte Siyasal Bilgiler Okulunda 

(& $aym:-23£) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRtŞl : İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRİŞÎ 

> Siyasal; Bilgiler Qkulmwn «iktisat Fakültesi» 
q4iyU* Ankara üniversitesine katılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 . VI . 1935 tarihli ve 2777 
şayıli Kanunla kurulmuş olan Siyasal Bilgiler 
Okulu 13 . V I . 1946 tarih ve 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu hükümlerine göre yönetilmek 
üzere «İktisat Fakültesi» adiyle Ankara Üni
versitesine katılmıştır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi kuruluşu 
hakkmdiki 6 . Vİ İ .1948 târih ve 5239 sayılı 
Kanuna bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetvellere «ikti
sat Fakültesi» başlığı altında ilişik 1, 2 ve 3 sa
yılı* cetelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

feEÇİCfpADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
ıtarihinde ^ a s a l Bilgiler Okulundai2TT7 sayılı 

Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi adiyle Ankara Üniversitesine katılması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Teşkilâtı 2777 ve 4916 sayılı 
kanunlarla belirtilmiş olan Siyasal Bilgiler 
Okulu, «İdari ilimler», «Dış münasebetler», 

«Maliye», «tskân ve şehircilik» acllariyle başlıca 
dört enstitüyü de ihtiva etmek, kendi bünyesin
de mecburi yabancı dil kurlariyle kendine mah
sus yatılı öğrenci yurdu bulmak ve 
her yıl müsabaka ile Devlet hesabına en az 40 
burslu öğrenci alınmak ve Mülkiye Mektebi 
adiyle kuruluşundan bugüne kadar devam eden 
tesis gayeleri mahfuz kalmak ve bu şartlar 
altında: 4936 .sayılı Kanun hükümlerine göre yö
netilmek üzere «Siyasal Bilgiler Fakültesi» 
udiyle: -Ankara Üniversitesine katılmıştır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi.Kuruluşu 
hakkındaki 6 . VII . 1948 tarih ve 5239 sayılı 
Kanuna bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetvellere Siyasal 
Bilgiler Fakültesi başlığı altında ilişik 1, 2 ve 
3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3, — 10 . VI . 1946-tarih ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin IV ncü bö
lümündeki kadrolarla aynı kanuna bağlı 2 sa
yılı eetvelin II ııei bölümündeki kadrolardan 
Siyasal Bilgiler »Okulu başlığı altındaki kısım
lar kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Mülkiye Mektebi ve Siyasal 
Bilgiler Okulu mezunları bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi me
zunlarına tanınacak haklardan faydalanacak
ları gibi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Okulu me
zunları da Mülkiye Mektebi ve Siyasal Bilgiler 
Okulu mezunlarına özel kanun ve tüzüklerle ta
nınan haklardan faydalanırlar. • • -

- Ç E Ç İ C f ^ A D D E ] . — Bu kanunun yayımı 
tarihinde Siyasal jBilğîİer'MDkülunda uygulan-

( S*>Sayısı : 231) 
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fesör, doçent w asistan olarak 1;UII-:TU-sıinrf- m e- j Profesör, Doçent ve Asistan olarak bıılunan-
mur ve hUnuM:!ilerden kadri, a\lıklar.» ve kad- | îarla memur ve hizmetlilerden kadro aylıkları 
ro-unvanlar» değ^ımu-merin -yeniden .Ayinler;- ; ve kadro unvanları dcğişmiyerderin yeniden 
ne lüzum ölmeyip ayiddaı ı \erdin";. e d;:\am oiu- ! tayinlerine lüzum oİJuayi[> aylıkları verilmeye 
nur. Dil öğrolmeideri !3 . V I' , M'iu tarih ve t;>3h' ! devam ulunur. 
saydı Kanunin; 3f> \w\ leadorei gereğince «ül-an- j Yabancı Dil öğretmenleri ve öğretmen an
man:-; unvaın ile, hak-: :üî . VI , lOH'î rarifı w ' j vaı;s ile ders <»kutnıakta olanlar İjakkmda49;W 
3'>56 ve 2u . \ i lî.'-l'J tarih ve :sHHH saydı Aeirtei . I saydı. Üniversiteler Kanununun 34 ve 35 ne? 
lava fröj'e \abancı dilden başka dersleri eknirmd; - • maddeleri uygulanır. 
ta o'an .öğretmenler 4:)3u ^ayıb Kammen 34 m.<"' j 
m.a<ida:s; gereğinee öğretim görevli,-»; unvan! i!-* ! 
yeniden'tayinlerine lüzum ommkKizuı eski k;.;drn- \ 
la; ma mıiadil olan kadrolarda vazifelendirilmiş \ 
olmak şa?-t i\de n\diklarım almıva devam ederler. j 

GEÇİCİ Al A DDK 2. Geçici birine! mande j GKÇİG! MA DDK 2. - Tasarının geçici, üeün-
uyarnıea öğretim görevlisi olanlardan,'bu lornu | e(i maddesi aynen. 
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl irinde ! 
yalnız öğretim mesleğinde kalmayı tercih eden- j 
lor Fakülte Profesörler Kurulunun üçte iki ço- • 
ğunluğu tarafından meslekî çalışmaları ve ilmî 
yayımla riyle üstün başarılı olduklarına karar 
veıdleniei' senatonun kabulü şartiyle profesör
lüğe tâyin olunabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunla Ankara 
Üniversitesine katılan İktisat Fakültesinin 
1*1.. VI . 194G tarih ve 4936 sayılı Üniversi
teler Kanunu gereğince seçeceği organlar bu 
kanunun yayımını takip eden otuz gün içinde 
seçilir. Senato üyelerinin seçim süreleri Üni
versite Senatosunun secim dönemi sonunda ni
hayet bulur. Seçim yapılıncaya kadar bu kanu
nun •yayımından önce müdürlük vazifesini 'yap
makta olan profesör görevine devam eder. Bu 
profesör dekan seçilmediği ve öğetim görevin
de bulunduğu takdirde 4930 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinde sözü geçen önceki dekan sı-
fati'yle fakültenin yönetim kuruluna girer. 

GEÇÎGİ MADDE 3. 
düneİ! maddesi aynen. 

Tasarının geçici dör-

GEGİCİ MA DDK 4. - 19Ö0 BiM^e yılı başına j 
kadar Siyasal Bilgiler Okulunun, bu kanunun ya- • 
yırın tarihindeki aylıklı ve ücretli kadrolariyle 
ek görev tazminatı kadrolarının, latbikma ve 
ihtiyaçlarının 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı ] 
(A) işaretli, cet.velin Millî Eğitim. Bakanlığı kıs- ; 

mındaki ödeneklerle karşılanmasına devam ofü- : 
nur. Bu kadrolarda vazife gören'nl'emur 've hız- ; 

' ( 5 . Say., 

GEÇİCİ MADDE 4. Bu kanunun yayı
mından önce Siyasal Bilgiler okulunda Doçent
lik imtihanım başarı ile tamamlamış olanların 
hakları saklı tutulur. 

231 ) 



B. K. 

Kanunun 6 nci maddesindeki esaslar dâhilinde 
asistanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları
nı iktisap etmiş olanların unvan, yetki ve hak
ları saklıdır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 4 ncü maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte geçici birinci madde gere
ğince Siyasal Bilgiler Okulunda profesör, do
çent ve asistan olarak bulunanlarla memur ve 
hizmetlilerden kadro-.aylıkları ve kadro unvan
ları djegişmiyenlerin yeniden tâyinlerine. lüzum 
olmayıp .aylıkları verilmeye devam -..ol unu iv 

Yabancı dil öğretmenleri ve,öğretmen unva-
niyle ders okutmakta olanlar hakkında 4936 
sayılı 'üniversiteler ••' -Kanununun 34 ve'35 nci 
maddeleri uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunla Ankara 
Üniversitesine katılan İktisat Fakültesinin 13 . 
VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanunu gereğince seçeceği organlar İm kanu
nun yayımını takip eden 30 gün içinde seçilir. 
Senato üyelerinin seçim süreleri üniversite se
natosunun seçim dönemi sonunda nihayet bulur. 
Seçim yapılıncaya kadar bu kanunun yayımından 

îçiş. K. 

makta olan esaslar . dâhilinde asistan
lık, doçentlik ve profesörlük unvanlarını 
iktisap'etmiş olanların unvan, yetki ve hakları 
saklıdır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunim yayı
mından önce Siyasal Bilgiler Okulunda doçent
lik imtihanlarını başarı ile t amamlaııııs, olanla
rın hakları saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte geçici birinci madde gere
ğince Siyasal Bilgiler Okulunda profesör, do
çent ve asistan olarak bulunanlarla memur ve 
hizmetlilerden aylıkları ve kadro unvanları de-
ğisjmyeiLİerin yeniden tayinlerine lüzum olma
yıp aylıkları ve ücretleri verilmeye devam olu-
ıvur- ; .:•' '" •'••.'• 

Yabancı dil öğretmenleri ve 3656 ve 3888 
sayılı kanunlar gereğince ders okutmakta olan
lar hakkında 4936 sayılı Üniveı siteler Kanunu
nun 34 ve 35 nci maddeleri uygulanır.; Ancak 
bunlar yeni bir tâyine lüzum olmaksızın gele
cek ders yılı başına kadar görevlerine devam 
ederler ve aylık ve ücretlerini alırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunla Anka
ra Üniversitesine katılan. Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin 13 . VI .1946 tarih ve'4936 sayilı Ka
nun gereğince seçeceği organlar bu kanunun 
yayımını, takip eden 30 gün içinde seçilin Se
nato üyelerinin seçim süreleri Üniversiteler Ka
nununun seçim' dönemi sonunda' nihayet'bulur. 
Seçim yapılıncaya kadar bu kanunun yaymıın-

( S. 'Sayısı- 231) 
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metliler bu kanuna bağlı (1) işaretli cetvelde 
göstei'ilen kadrolar yürürlüğe girinceye kadar 
Üniversiteler Kanununun kabul ettiği hizmet
leri yapmakla vaziMendirilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yayımın
dan önce Siyasal Bilgiler Okulunda doçentlik 
imtihanını başarmış olanların haklan saklı tu
tulur. 

M. E. K 

MADDE 5. — Bu kanunun 1 ve 2 nei mad
deleriyle geçici 3, 4 ve 5 nei maddeleri hüküm
leri yayımı talihinde, diğer hükümleri 1 . 1 . 1950 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE G. -
yürütür. 

Başbakan 
••••••#• Giinallay 

Devlet Bakanı ve 
Dış, B. V. 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakam 
//, Çakrr 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoçjlu 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

.V. Erim 

Adalet Bakanı 
Fuud ti ir m en 
İçişleri Bakam 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. h\ AJml 
Bayındırlık Balcını 

S. A d al an 

)1 MADDE 5. — Asıl görevleri Siya
sal Bilgiler okulunda olan yabancı dil öğretmen
leri Siyasal Bilgiler Fakültesi okutmanlığına 
tâyin edi.'.dikleri takdirde alınacakları kadroya 
müktesep hakları ile naklolunurlar. 

MADDE 5. - Bu kanunun"! ve 2 nei mad
deleri ile geçici 2, .'5, 4 ve 15 nei maddeleri Hü
kümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 
1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 0. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar-Kurulu--

( S. Sayısı : 231 ) 
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önce müdürlük vazifesini yapmakta olan profe
sör görevine devam eder. Bu profesör dekan seçil
mediği ve öğretim görevinde bulunduğu takdirde 
4936 sayılı Kanunun 7 nei maddesinde sözü geçen 
önceki dekan sıfatiyle fakültenin yönetim kuru
luna girer. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 1950 Bütçe yılı bağına 
kadar Siyasal Bilgiler Okulunun, bu kanunun 
yayımı tarihindeki aylıklı ve ücretli kadrolariyle 
ek görev tazminatı kadrolarının tatbikına ve ihti
yaçlarının 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â) 
işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında
ki ödeneklerle karşılanmasına devam olunur. Bu 
kadrolarda vazife gören memur ve hizmetliler bu 
kffiiuna bağlı (1) işaretli" cetvelde gösterilen kad
rolar yürürlüğe girinceye kadar Üniversiteler 
Kanununun kabul ettiği hizmetleri yapmakla va-
zıfelendirilebilirler. 

.-- GEÇİCİ MADDE 6. — Asıl görevleri Siyasal 
Bilgiler- Okulunda olan yabancı dil öğretmenleri 
iktisat Fakültesi okutmanlığına tâyin edildikleri 
takdirde alınacakları kadroya müktesep hakla-
riyle naklolunurlar:' * " 

. MADDE 4. — B u kanunun birinci maddesiyle 
geçici1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri 
yadımı tarihinde, diğer hükümleri 1 . I I I ., 1950 
tarihinde yürürlüğe girer.,..-

- MADDE 5. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar kurulu 

îçiç^K. 

dan öıuce mMftrlük vazifesini yap-ınakta olan 
profesör görevine devam eder. Bu profesör 
dekan serinlediği ve öğretim göreviKde bulüfe 
duğu takdirde 4936 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinde :"{3Özü* geçen önceki Dekan sıfatiyle Fa
kültenin ^önetBfâ5 Kuruluna girer. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 1951 Bütçe yılı ba
şına kadar Siyasal Bilgiler Okulunun bu kanu
nun yayıniı tarihindeki aylıklı ve ücretli akdro-
ları ile ek görev kadrolarının tatbikına ve ihti
yaçlarının 1950 Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli, cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
ödeneklerle karşılanmasına devam olunur. Bu 
kadrolarda vazife gören memur- ve hizmetliler bu 
kanuna bağlı (1) işaretli "cetvelde gösterilen kad
rolar yürürlüğe girineiye kadar Üniversiteler 
Kanununun; kabul ettiği•'.. hizmetleril yapmakla 
vazifelendirilebilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Asıl görevleri- Siyan 
sal Bilgiler Okulunda olan yabancı dil öğretmen
leri Siyasal Bilgiler Fakültesi Okutmanlığına 
tâyin edildikleri takdirde alınacakları kadro* 
ya müktesep haklariyle tâyin olunurlar. 

. GEÇÎCÎ MADDE 7. — Siyasal Bilgiler Fa
kültesine ait kuruluş kadroları hakkındaki Ka
nun tasarısı en geç Kasım 1950 başına kadar ha
zırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 5. — Bu kanunun 1, 4 neü mad
deleriyle geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri 
yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1 . I I I . 1951 
tarihinde yürürlüğe girer. 

* MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(•S,--Sâ$&-V23r:)-
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Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
V. S. Bar kıs 

Gümrük v-e Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Hatır 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Birer 

Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Siyasi ve İktisadi ilimler Fakültesi 

a) Öğretim Cyeleri 
1 
<> 
3 
4 
5 
^ 
ti 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

Profesöı 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan. 
5> 

» 
» 

h) Öğretim Yardımcıları 

1 
6 
fi 
5 
fi 
o 
4 
5 

İÜ 

4 
6 

10 
12 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

1). Görevin çeşidi 

fi Okutman (yabancı olabilir) 
7 » » » 
8 » » » 
9 ' »•• » »- ' 

10 » . 

e) Memurlar 

G Fakülte sekreteri 
7 Kitaplık müdürü 

10 Kütüphaneci 
12 » 
9 Büro şefi 

10 Ayniyat ve levazım memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
11 Yurt yönetim memuru 
12 A> revir memuru 

Sayı 

3 
2 
4 
4 

Aylık 

70, 
60 
50 
40 
35 

.1 
1 
1 
1 
1. 
1 -
1 
1 
<;» o 
1 

70 
60 
35 
Art? 

40 
35 
35 
30 
30 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Siyasi ve İktisadi İlimler Fakültesi 
Dekan . 1 210 

( S. Sayısı : 231 ) 
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MüU Eğitim Komisyonunun değiştiricine bağlı 

cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

D. 

1 
2 
3 
3 
5 
5 
6 

• 7 

8 

7 
.8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Profesör 

•» 

» 
Doçent 

> 

» 

B. 

Asistan 
> 
» 

. » 

A. öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcı]arı 

Sayı 

1 
3 
4 
4 
6 
6 
< 
7 

10 

7 
10 
13 
15 

Aylık 

150 
125 
100 
90 

* 80 
80 
70 
60 
50-

60 
50 
40 
35 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 

6 
7 

10 
12 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Okutman (Yabancı olabilir) 
» » » 
> •» » 

C. Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

Büro şefi 
Ayniyat ve levazım memunı 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Yurt yönetim memuru 
Yurt revir memuru 

Sayı 

2 
2 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

Ayhk 

70 
60 
50 
40 
30 

70 
60 
35 
25 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL -

Görevin çeşidi »Sayı 'Ücret • 

1 210 

SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

A. öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
4 , » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 

Sayı 

1 
1 
2 
2 
3. 
o 

Ayltk 

150 
125 

90 
80 
80 
70 

D. 

7 
8 

7 
8 
9 

10 

Doçent 
5> 

B 

Asistan 

Görevin çeşidi 

. öğretim yardımcıları 

Sayı Aylık 

3 60 
7 50 

6 60 
5 50 
5 40 
8 35 

( S. Sayısı : 231) 



16 
içilen Mtmmyonu değiştirilme bağlı cvtvetfcr 

111 SAYILI CETVEL 

Görevin fesi d i 

A. Öğretim üyeleri 

Miyasal Bilgiler Fakülteni 

Sayı Aylık i D. (lörevin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 

» 
» 

B. Öğretim yardımcılar 

Asistan 

1 
3 
4 
4 
6 
6 
•7-
7 

10 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

'7 
10 
13 
15 

m 
50 
40 
35 

6 Okutman (Yabancı olabilir) 
7 > » » 
8 » • • • » • • • " • t - > v 

9 » » » 
10 » » » 

C. Memurlar 

6 Fakülte sekreteri 
7 Kitaplık müdürü 

10 Kütüphaneci 
12 » 
9 Büro şefi 
10 Ayniyatye. levazım memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
11 Yurt yönetim memuru 
12 Y u r t revir memuru 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 210 

31 SAYILI CETVEL 

Erofesöı 
» 
» 

Doçent 

Görevin çeşidi 

A. öğ re t im üyeleri 

>r 

Sayı 

- 1 
1 
2 
2 
3 
2 

Aylık 

•150 
125 

90 
80 
80 
70 

D. 

7 
8 

7 
"8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Doçent 

» 

B. öğre t im yardımcımı 

Asistan 
» 
» 
» 

\>-m-<t 
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Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Hayvan Hırsızlığının 
Men'i hakkındaki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu Muvakkate bâzı 
hükümler eklenmesine dair Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu

nun mütalâası ile Adalet Komisyonu raporu (2 /176) 

Türkiyei BüyükMillet Meclisi tfüksek Başkanlığına 

(Hayvan Hırsızlığının men'i) hakkındaki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu Muvakkate bâzı naâd-
deler eklenmesine dair olan -.Kanım teklifimi gerekçesiyle birlikte ekli olarak siMiuyorüm. . 

Kanuniye! kesbetmesi için lâzım gelen muameleninicrasını rica ederim. - .'•;.•.•;• 
' 19 Ekim 1949 < 

: " Bingöl Milletvekili 
,*:"-, F. F. Mişünseli- ' 

,. GEREKÇE • 

Son yıllarda hayvan değerinin yoğalması bununla beraber hırsızlığın da ziyadeleşmesine saik 
olmuş ve birçok yerlerde hayvan hırsızlığını kendine geçim vasıtası yapan bir zümre meydana ge
tirmiştir. 

Bu halin hayvan sahibi vatandaşları huzursuz bir duruma giriftaretmekte bulunduğu izahtan 
varestedir, 

Hayvan'-Hırsızlığının inen'ini tazammun eden 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu Muvakkat dV bugü
nün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. 

Bu. itibarla : 
1-. Hayvan hırsızlığını önlemek; . 
2. Vatandaşa huzur vermek; 
.3 Günün ihtiyaçlarını karşılamak; 
îçin. (Hayvan Hırsızlığının Men'i) hakkındaki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu Muvakkate bâzı 

maddeler eklenmesine lüzum ve ihtiyaç vardır. 
Bu mülâhaza ile hazırlanan tasarı Yüksek Kamutayın yüce tasvibine arzolunur. 

İçişleri Komisyonu müta'âası 

T. H. M. M. 
İçişleri Komisyonu 10 . III . 1950 

- Esas No. 2/176 
Karar No. 38 

' * Yüksek Başkanlığa 

Adalet Komisyonunca hazırlanıl: o . III . misyonumuzun mütalâasının bildirilmesi isteği 
1950 tarihinde havale ve tevdi buyurulan Bü- üzerine t a san İçişleri Bakanlığı temsileisinin 
yükbar; Hayvan. Hırsızlığının Önlenmesi hak- huzuriyle incelendi. 
kındaki Kanun tasarısının ' tümü üzerinde• Ko- 1. Yurdumuzun birçok yerlerinde (beygir) 



yük hayvanını, (al) binek hayvanım ifade eder. 
Gerek kovuşturma hususunda, gerek cezai hü
kümlerde tatbikat bakımından iltibasa ve yan
lış anlayışlara meydan vermemek için 2 ııci 
•maddeye (deve) kelimesinden sonra at (aygır, 
iğdiş),, kısrak kelimelerinin eklenmesi suretiy
le kanun vâzmm maksadım açıklamak daha uy
gun olur. 

2. ?>'• neü ve mücaakıp maddelerde yazılı 
bulunan (menşe şahadetnamesi) tâbiri daha zi
yade ihraç mallarının, veya bıı yerden diğer bir 
yere, naklolunan malların menşeini, göstermek 
iein kullanılan bir ıstılahtır. "Burada menşe şa-
hadetnemesi ile kastotunau (ihtisap vesikası) 
dıı*. Binaenaleyh, tasarının mütaaddit madde
lerinde yazılı, bulunan (menşe şahadetnamesi) 
yerine (ihtisap vesikası) um hemen hemen türk-
çc Jîarşılığı olmak üzere (hayvan satış belgesi) 
tâbirinin ikame edilmesinin tasan mevzuuna 
daha uygun olacağı, mütalâa edilmiştir. 

3. -> ncü maddenin mn fıkrasından, satıcı
nın (hayvan, satış belgesini) alıcıya, devredece
ği anlaşılıyor. Komisyonumuz bu hükmü, tatbi
kata daha. elverişli bir hale koymak için, mad
deyi şu. şekilde yeniden kaleme almayı uygun 
bulmuştur: «Madde •' - Büyükbaş hayvanla.!in 
alım satımı hayvan, satış, belgesiyle yapılır. Bu 
belgeler!'köy ve'mahalle muhtarları parasız ve
rirler. Hayvan satış belgesine hayvanın cinsi 
vo alâmetleri, hayvan sahibinin adı, soyadı ve 
açık adresi yazılır. Hatif: halinde, hayvan satış 
resmini tahsil ile görevli olan köy veya, beledi-
ye tahsildarı alıcının acık adresiyle adını ve 
soyadını satış belgesine yazıp altını tasdik ede
rek belgeyi alıcıya devreder.» 

4. Tevziî sistem kaldırıldığına ve tasarının 
V-1- ncü maddesinin. 2 nci fıkra siyle hayvanın, de
ğeri bakımından ceza tâyini için yargıca tak
dir hakkı bırakılmadığım, göre 6 ııci maddede 
( . . . çalışan hayvanların cinsini, adedini, şekil, 

alâmet ve vasıfla fiyle bunların mümkünse de
ğerlerini...') bildirirler fıkrasındaki (Mümkünse 
değerleri) hükmünün artık yeri. ve lüzumu kal
mamıştır. Bu itibarla maddenin (.... bunların 
mümkünse değerlerini) ibaresini çıkarmak ye
rinde olacaktır. 

5. Hayvanı çalınan kimsenin müracaat ede
ceği resmî sıfatı haiz muhtelif merciler arasın
da köy korucuları, çiftçi mallarını koruma ve
ya mahalle bekçileri de zikredildiğine ve bun
lara mütaakıp maddelerde bâzı vazifeler veril
diğine göre 1.2 nci maddede bu vazifeleri yap-
mıyanlar için tâyin ve tertip olunan cezadan bu 
korucularla bekçilerin, hariç kalmaması için (i 
nci. maddeye mütenazır olarak 12 nci maddede 
zühul en unutulduğu muhakkak olan (Köy koru
cusu veya çiftçi mallarını koruma veya mahal
le bekçisi) ibaresinin de 12 nci maddeye konul
ması lâzımgelmektedir. 

ö. Tertip bakımından 16 nci maddenin yeri
nin. 17 nci madde ile değiştirilmesinin muvafık 
olacağı mütalâa edilmiştir. 

Komisyonumuzun, tasarı üzerindeki görüşle
rini belirten mütalâamız Adalet Komisyonuna 
tevdi, edilmek üzer*» Yüksek Başkanlığa sunu» 
kır. 

Başkan. 
Tekirdağ 

('. f/y badın 
Sözcü. 
Kar: 

Söz hakkım malı fazdın 
.1 . Eyidoğtın 

Amasya Antalya 
K.'Vras T. Sökmen 

Giresun 
K. 'Dizdar 
Gümüşaııe 

•S'. Sök/Mensuf'-r 

Başkan V. 
Çoruh 

i. Tüzün 
Kâtip 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Denizli 
Dr. B. Tiz 

Giresun 
T. Ekmen 

Konya 
M. 8. Altan 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/176 
Karar No. 56 

Büyük Millet Meclisi 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in hayvan hırsızlığı suçunu işliyenlere verilecek 
cezaların artırılması -ve bunların Suçüstü Kanu
nuna göre tutuklu olarak yargılanmaları hakkın
daki Kanun teklifi Komisyonumuza havale buyu
ru] makla teklif sahibi ile Adalet ve içişleri Bu 
kanlıkları temsilcilerinin hüzuriyle incelendi. 

Memleketimzdeki hayvan hırsızlıkların m ke
sin olarak önlenmesi için yalnız teklif çerçevesi 
içinde kahnmıyarak, kırk.yıla yakın bir zaman
dan beri tatbik edilmekte olan ve tesis ettiği taz
min sistemi dolayısiyle bugünün hukuk telâkki
lerine aykırı''hükümleri ihtiva etmekle beraber', 
çalman hayvan izlerinin takibine müteallik hü
kümleri de kifayetsiz olan ve bu sebeplerle tat
bikatta istenen neticeyi vermiyen ve bu kabil suç
ları işliyenler üzerinde artık tesirini kaybetmiş 
bulunan yürürlükteki muvakkat Kanım yerin-,' 
daha esaslı hükümleri kapsıyan yeni bir tasarı
nın hazırlanması uygun görülmüş ve keyfiyet bu
su komisyona havale edilmiştir. Yapılan incele
meler sonunda Komisyonumuzca esas prensi";» 
olarak varılan netice üzerine hazırlanan metin 
İçişleri Komisyonumuza gönderilerek bu korniş 
yonun verdiği mütalâadaki esaslar da göz önün 
de bulundurulmak suretiyle tasarıya son şekil ve
rilmiştir. 

1. Yurdumuzda vukua gelen hayvan hırsız
lıkları eh ziyade büyük baş hayvanlara taallûk 
etmektedir. Bu hayvanlar köylünün ziraat ve is
tihsal vasıtalarını teşkil etmesi itibariyle koyun, 
keçi gibi küçükbaş hayvanların çalınmaları ha
linde Türk Ceza Kanununun mal aleyhindeki 
hükümlerinin uygulanması yerinde görülınüş ve 
büyük baş hayvan hırsızlıklarının takibi için is
tisnai bir takip mekanizması tesisi uygun görü! 
müştür. 

Tasarının matlabı ile 1 nci ve 2 ıi<*i maddeler 
bu maksada göre kaleme alınmıştır. 

2. .Büyük • baş hayvan hırsızlığını önlemek 
için bu gibi hayvanların alım satımını tanzim et
mek, genel ve özel kolluk memurlarına vazifeler 

J3.ııı. um 

Yüksek Başkanlığına 

vermek ve mevcut kanuni arım izm esasları daire 
sindi' idare Amirlerince hayvan hırsızlığının ön
lenmesi maksadiyle verilecek emirlerin derhal ye
rine getirilmesiyle belediye ve köy idarelerini 
görevlendirmek gibi hususlar hayvan hırsızlığı
nı önleyici mahiyette görüldüğünden tasarıum 
'•i, 4 ve ö nci maddelerine o yokla hüküm der.' 
olunmuştur. 

o. Tasarının ikinci bölümünü teşkil eden 
'6 - 10 ncu maddeler çalınan hayvan izlerinin 
daha müessir bir surette kovalanmasını sağlı
ya e ak şekilde tertiplenmiş ve zabıtaya 'hayvan 
hırsızlığı faillerini yakalayıncaya kaçlar 'kova
lama vazifesi verilmiştir. 

4. Muhtarlara ve ihtiyar heyet ve meclis
leri üyelerine» köy korucuları ve çiftçi inalla
rını koruma meclislerine, genel ve özel 'kolluk 
âmir ve memurlarına hayvan hırsızlığını en ça
buk vasıta ile vazifeli en yakın karakola 'bildir
mek görevi verilin iş ve bu görevi yapmıyanlar 
tiinıımi hükümlere göre kovuşturmaya tâbi tu
tularak bunlar hakkında fiillerinin mahiyetine 
göre verilecek cezaların iki kat olarak 'hükmo-
hınması esası derpiş edilmiş ve 12 nci madde 
buna göre kaleme. >a linin ıştır. 

Ayrıca tasarının 4, 5 ve 9 ncu maddeleriy
le kendilerine vazifeler verilen kolluk .memur
larının vazifelerini yapmamaları 'halinde 'bunla
ra da fiillerinin mahiyetine göre verilecek ce
zaların iki kat -olarak hükmoluuması esası ka
bul edilin "şîir. 

ö. Büyük 'baş hayvanları çalanlarla hu suç
lara iştirak edenler veya !bu suçun irtikâbına 
iştirak etmeksizin çalınan 'bu gibi 'hayvanları 
'bilerek kabul edenler, saklıyanlar, satınalanlar 
veya '.her ne suretle olursa olsun kabul etmek, 
saklamak veya satmak hususlarında tavassut 
<>yliyenler 'haklarında Türk Ceza Kanununa gö
re tâyin edilecek cezalar üç kat olarak hükm
oluuması ve 'bunlar hakkın'da ayrıca sürgün ce
zası verilmesi ve hükümlülerin gerektiği tak
dirde cezalarını haşka 'bir mahal ceza evinde 
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çekmeleri hayvan hırsızlığını müessir olarak 
önleyici tedbirler meyamnda mütalâa edilmiş 
ve tasarının 1 o neü maddesinde 'buna göre hü
kümler tesis 'olunmuş- ve çalınan büyük »baş 
hayvanın kıymeti her ne olursa olsun faili hak
kında tertip edilecek cezanın kıymete göre ha-
fifletilmemesi uygun görülerek Türk'Ceza Ka
nununun 522 nci 'maddesinin hu hırsızlıklarda 
ıvygulanmıyaeağı tasarıda tasrih edilmiştir,-

6. Ynkarıki bentte sayılan suçlardan sanık 
ol anları n tutuklu olarak yargılanmaları .'basarı 
ile istihdaf edilen maksada uygun 'görülmüş ve 
14 neü maddede buna göre hüküm tesis, olun
muştur. 

7. Başıiboş bulunan veya hir kimsenin elin
de hırsızlık olduğu anlaşılan 'büyük lbaş hayva
nın nereye teslim edileceği ve ne suretle bakı-
laralk sahibinin nasıl araştırılacağı ve sahibi 
bulmnmıyanlar hakkında ne gibi muamele yapı
lacağı 'hususunda tasarının 15 nci maddesine 
lüzumlu maddeler konulmuştur. 

8. 16 nci madde ile muvakkat kanun hük

mü" yürürlükten kaldınjlmış ve kanunun yayı
mına taallûk eden 17 njci maddede köylerimiz
de 'bu hükümlerin iyice duyurulmasını temin 
maksadiyle ilânın 1322 i sayılı Kanunun 11 .nci 
maddesinde yazılı şekilde olması ma'ksada daha 
uygun mütalâa olunmuş ve kanuni yürütme 
yetkisinin 'bir 'başkanlığa hasredilmiyerek Ba
kanlar Kuruluna a.it bulunması daha faydalı 
görülerek 18 nci madde o şekilde kaleme alın
mıştır. ; . 

Kamutayın yüce tasvibine arzolnnmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur.-

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Konya 

// . Karagülle 
Balıkesir 

O..N. Burcu 
Elâzığ 

F. Karakaya 
Mardin 

M. K, Borun 

Bursa 
Jİ. Komik 

Sözcü 
-.. An'kara 
E. II. Ergun 

Denizli 
:Ar. Küçüka 

Erzincan 
•A. Fırat . 

Küze 
I)v. 8. A, Dilemim 

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN FİK-
T?l DÜŞÜNSELİN TEKLİFİ 

Hayvan .hırsızhğının -men'i hakkındaki 6 Nisan 
İS29 tarihli Kanunu -Muvakkate bâzı. hükümler 

eklenmesine dair Kanım teklifi 

MADDE 1. -"--. Hayvan hırsızlığına mütaal-
lik suçların muhakemeleri Suçüstü Kanunu hü
kümlerine göre icra edilir. 

MADDE 2. — Hayvan hırsızlarının muhake
meleri mevkufen icra edilir. 

MADDE 3. — Hayvan hırsızları on seneden 
az ûlinanrâk üzetfe âğa' hapis eezasiyle cezalandı
rılırlar; 

MADDE 4. — Hayvan hırsızları mahkûm 
oldukları ceza miktarmcada zabıta nezareti al
tında bulundurulur. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayın/ tarihinde 
yürürlüğe girer. • 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Büyükbaş Hayvan Hırsızlığının Önlenmesi hak
kında Kanun tasarısı 

Bölüm : I 

Önleme hükümleri 

MADDE J. — Büyükbaş hayvanların alını 
satımı ve bunların çalınmaları halinde yapıla
cak kovuşturma bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında 
büyükbaş sayılan hayvanlar : Deve, at (aygır, 
iğdiş)/katır , eşek, manda, sığır ve bunların yav
rularıdır. 

MADDE 3. — Büyükbaş hayvanların alım 
satımı' hayvan .satış belgesiyle yapılır. Bu bel
geleri köy ve mahalle muhtarları parasız verir
ler. Hayvan satış belgesine hayvanın cinsi ve 
alâmetleri, hayvan sahibinin adı, soyadı ve açık 
adresi yazılır. Satış halinde, hayvan satış resmi
ni tahsil ile görevli olan köy veya belediye tah
sildarı alıcının açık adresiyle adını ve soyadını 
satış belgesine yazıp altını tasdik ederek belge
yi alıcıya devreder. 

MADDE 4. — Genel ve özel kolluk kuvvet
leri satış belgesiyle satılması mecburi olan hay
vanların alım ve satımında bu belgenin bulunup 
bulunmadığını aramak ve yoklamakla ödevli
dirler. 

MADDE 5. — Hayvan hırsızlığının- önlen
mesi maksadiyle valiler, kaymakamlar ve bu
cak müdürleri j * . idaresi kanuniyle diğer kanun
lardaki esaslar dairesinde bu kanunda yazılı hü
kümlerin yerine getirilmesini sağlamak için ve
recekleri emirleri köy ve belediye idareleriyle 
kolluk mensupları yerine getirmekle yükümlü
dürler. 

Bölüm : I I 

Kovuşturma hükümleri 

MADDE 6. — Büyükbaş hayvanlara ait bir 
hırsızlık vııkuageîdiği zaman hayvan sahibi ve
ya hayvanla ilgili olanlar hırsızlığın yapıldığı 
yerin bağlı bulunduğu köy korucusuna, çiftçi 
mallarını koruma veya mahalle bekçisine, muh
tara ve muhtar bulunmadığı hallerde ihtiyar 
heyeti veya meclis üyelerinden birine veya ka

rakola müracaatla çalman hayvanların cinsini, 
adedini, şekil, alâmet ve vasıflariyle varsa ko-
vuşturmıya esas olabilecek gerekli delil ve ema
releri bildirirler. 

Hırsızlıktan haberdar edilen köy korucusu, 
çiftçi mallarını koruma veya mahalle bekçisi, 
muhtar veya ihtiyar heyeti veya ihtiyar mec
lisi üyesi en çabuk vasıta ile vazifeli en yakın 
karakola haber vermekle beraber hayvan izleri
ni sürdürmek ve kovalamakla hükümlüdürler. 

MADDE 7. — Hırsızlığı haber alan karakol 
âmir veya komutanı bağlı bulunduğu bucak 
veya ilce merkezine derhal haber vermekle be-
rabeı lüzumu kadar kolluk mensubunu da ya
nına alarak izleri kovalamaya çıkanlara en kısa 
zamanda katılır. İzin kovalanmasına bunlarla 
devam olunur. 

Çalınan hayvanların ayrı ayrı kıymetleri, 
kovalanan izlerin başlangıç noktasından itiba
ren cinsleri, adedleri, şekilleri, ölçüleri ve 
her türlü özellikleriyle bunların uğradıkları 
v^ya geçtikleri ve kayboldukları yerler iz ko
valamasını yapanlar tarafından düzenlenecek 
tutanakta açıkça belirtilerek tutanağın altı iz 
kovalamasına katılanlar tarafından imza edilir. 
İmzadan çekinenler olursa bunun sebebini açık
layarak imza ederler. İzlerin kovalanmasına 
katılmış olup da bu izleri kendi köy veya ma
hallelerinin hudutları dışına götürmüş olan muh
tar ve ihtiyar heyeti veya meclis üyeleri geri dö
nebilirler. 

MADDE 8. — Karakol âmir veya komutanı
nın hırsızlık olayına ait raporunu alan kolluk 
üstleri bağlı bulundukları bucak, ilce veya il" 
makamına haber verirler. Bu makamlar civar 
bucak, ilce veya illere ve bölgeleri dahilindeki 
karakollara keyfiyeti en çabuk vasıta ile duyur
makla beraber gerekli tedbirleri de aldırır ve 
kovuştururlar. 

MADDE f). — Hayvan hırsızlarını takibe çı
kan kolluk memurları, delilleriyle birlikte ve 
failleri yakalayıncaya kadar hayvan izlerini 
aralıksız olarak kovalamak ve failleri meydana 
çıkarmakla ödevlidirler. 
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MADDE 10. — iz kovalaması esnasında kol
luk memurlarının iz üzerinde raslıyacakları 
ve hayvanların barınmasına müsait olan üstü 
açık veya kapalı yerleri Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun hükümlerine tevfikan ararlar 
ve keyfiyeti bir tutanakla tesbit ederler. 

Bölüm : III 

Cezai hükümler 

MADDE 11. — Büyük baş hayvanları satış 
belgesi olmaksızın satan veya satın alanlar veya 
bu gibi hayvanların belgesiz olarak alım ve sa
tımına vasıta olanlar hakkında fiil daha ağır 
cezayı müstelzim olmadığı hallerde- Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesinin 1 nei fıkrasın
daki cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE, 12. — Büyük baş hayvanların satış 
belgesini sebepsiz olarak vermekten imtina eden 
veya bunların çalınmaları halinde keyfiyeti en 
çabuk vasıta ile vazifeli karakola bildirmiyeıı 
muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclis üyeleri 
ile köy korucusu, çiftçi mallarını koruma veya 
mahalle bekçisi ve bu kanunun 4, 5 ve 9 neu 
maddelerindeki görevleri yapmıyanlar hakkın
da umumi hükümlere göre kovuşturma' yapıla
rak fiillerinin mahiyetine göre, daha ağır bir 
cezayı istilzam etmediği takdirde Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerindeki ceza
lar iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE 13. — Büyük baş hayvanları çalan
larla bu suçlara iştirak edenler veya bu suçun 
irtikâbına iştirak etmeksizin çalman bu gibi 
hayvanları bilerek kabul edenler, saklıyanlar, 
satın alanlar veya her ne suretle olursa olsun 
kabul etmek, saklamak veya satmak hususla
rında tavassut eyliyenler hakkında Türk Ceza 
Kanununa, göre tâyin edilecek cezalar üç kat 

olarak hükmolunur, bunlar hakkında ayrıca 
sürgün cezası da verilir. 

Büyük baş hayvan hırsızlığı failleri hakkın
da Türk- Ceza Kanununun 522 nei maddesi 
hükümleri uygulanmaz. Gerektiği takdirde bu 
kabil hükümlülerin cezalarının başka bir ma
hal ceza evin d? çektirilmesine de hükm oluna
bilir. ' 

MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı suç
lardan dolayı sanık olanlar hakkındaki yargı
lama tutuklu olarak yapılır. 

MADDE 15. — Başıboş bulunan veya her 
hangi bir kimsenin elinde "hırsızlık olduğu anla
şılan bir hayvan en çok dört hafta müddetle 
mahallî çiftçi mallarını koruma heyetlerince 
muhafaza olunur ve sahibi araştırılır. Bu müd
det içinde müracaat eden hayvan sahibi bakım 
masraflarını koruma sandığına ödeyerek hay
vanım teslim, alır. . 

Hayvan sahibinin araştırılması, lüzumu ha
linde il ânen yapılır. Sahibi bulunmıyan hay
vanlar satılır ve bunların bakım ve ilân masraf
ları satış bedelinden ödenerek bedelin kalan kıs
mı bir sene müddetle malsandığmda bekletilir. 
Bu müddet zarfında da hayvan sahibinin araş
tırılmasına devam edilir. Hayvan sahibi yine 
meydana çıkmazsa hayvanın satış bedeli mal-
sandığına irat kaydolunur, 

MADDE 16. .--- 6 Nisan 1329 tarihli Hayvan 
Sirkatinin Men'i hakkındaki Kanunu Muvak
kat yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 17. •—• Bu kanun ni|ir ve ilânı hak
kında 1322 sayılı Kanunun 11 nei maddesi uy
gulanır. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.,. 
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S. Sayısı: 261 
Gedikli Erbaş Kanun tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fik
ri Düşür&sel'in, ordunun bilûmum sınıflarına mensup Gediklilerin 
Maaş ve Terfii hakkında Kanun teklifi ve Millî Savunma ve Büt

çe Komisyonları raporları ( 1 /732 ) , 2 /225) 

Gtedikli Erbaş Kanun tasarısı (1/732) 

T. C. 
Başbakanla • 1 . UT. 1950 

Muamelât Genci Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğil 

Hayı : 71 - 1591 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28.11.1950. tarihinde Yükstk 
Meclise sunulması kararlaştırılan Gedikli Erbaş Kanunu tasarısı ile gerekçesinin ilişik olarak sunul
duğunu saygılarımla ar/ederim. 

Başbakan 
. - • • . . • ': * ' »S'. Gv.-nultay 

Gedikli Erbaş Kanunu tasarısının gerekçesi 

1. Ordunun gedikli erbaş eksiği pek çok olup gedikli erbaş kaynaklarının bugünkü verimi ile 
bu ihtiyacın kısa zamanda tamamlanmasına imkân olmadığı, gedikli erbaşlığa istekli sayısının 
çak az bulunduğu görülmüş ve bunun sebepleri araştırıldığında; 

Ortaokul öğrenimini bitiren ve daha yüksek öğrenime katılmak imkânı, fırsat ve gücünü bıı-
lamıyan gençlerin, daha çok Devlet memurluğunu tercih eyledikleri veya istikballerini, daha iyi 
bir şekilde sağlıyacak istikametlerde aradıkları anlaşılmıştır. 

Çünkü, ortaokul mezunu Devlet memurları üç yılda bir terfi eylemekte, polislerin ve orta
okul öğrenimi üzerine bir meslek tahsili yapanların aylıkları 20 liradan başlamakta, baremin 
i. derecesine kadar yükselebilmekte, Devlet memurları 65 yaşma kadar memuriyete devam hak
kına malik bulunmakta, gedikli erbaşların tâbi bulunduğu yaş haddi, evlenme ve başka türlü 
kayıt ve şartlara bağlı ve malırumiyetlere mâruz bulunmamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının köy 
ve sanat enstitülerinin sağladığı- istikbal de gedikli erbaşlara nazaran daha elverişli bıılunmakta-

Mt. 
Bu sebeplerle; gedikli erbaşları meslekî ve hukuki yönlere yükseltmek ve kendilerini terfih eyliye-

rek gedikli erbaşlığa teşviki sağlamak için; gedikli erbaşlara, eri az orta okul mezunu bir Devlet m.e-
murır st&timi' vererek aym derecede öğrenim görmüş ve Devletin türlü hizmetlerinde çalışan'memur
lara eşit haklara sahip- kılmak gerekli görülmüş ve bu kanun tasarısı bu esasa göre hazırlanmıştır. 

2. Bu tasarmm hazırlanmasında : 
a) Gedikli erbaşlara ait bütün mevzuatın bir kanun içinde toplaşması, 
b) Muhtelif smıf gedikli erbaş okulları sürelerinin birleştirilmesi ve ortaokul öğrenimi üzerine 

bir yıllık staj ve iki yıllık bir meslek tahsili verilerek aylıklarının 20 liradan başlanması ve böylece 
muhtelif smıf ve meslek gedikli erbaşları-• arasında eşitlik sağlanması, 



e) Gedikli erbaş aylıklarının birer derece yükseltilmesi dolayıaiyle, sanat enstitülerinden çık»» 
gedikü erbaşların da üstçavuş olarak değil gedikli çavuş olarak çıkarılması ve eşitlik sağlanması, 

d) Gedikli erbaşların muadil tahsili Devlet memurları gibi her rütbede asgari bekleme süresinin 
üç yıl olması, . 

e) Gedikli erbaşların temdit esası kaldırılarak, subaylar, gibi 15 yıl mecburi; hizmete tâbi tutul
ması, 

i') Gedikli erbaşların yükselmelerinin, sicil \e ehliyet yoliyle bakanlıklarca yapılması, 
g) Gedikli erbaşların yükselmelerinin subaylar gibi her yılın 30 Ağustos ^afer Bayramı yapıl

ması, ' 
h)" Gedikli erbaşların aylıklarının ordunun diğer mensupları gibi ay başlarında teşmil edilmesi, 

60 lira asli maaşa kadar yükseltilmesi, 
i) Çekilme veya emekliye çıkarılma suretiyle ordudan, ayrılan gedikli erbaşların yedek gedikli 

erbaşlığa nakilleri, 
Gibi önemli esasları ihtiva etmek ve başkaca müteferrik kısımlara da tasarıda yer verilmek »uıa-

tiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. •--•-- , , . , , . .,-, ;? . . - ? - • « , . r <•< * * * * 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in Ordunun bilûmum sınıflarına menaup gediklileri» 
; fl maaş ve terfii hakkında, Kanun teklifi (2/226) 

; 18 . İl . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Gedikli kadrosunun Ordumuzun varlığındaki vazifesinin önemi açıktır. Bu sınıf raensuplanaiP 
durumlarını düzeltmek ötedenberi düşünülmekte ise de işin gecikmede olduğunu düşünerek hasır
ladığını tasarıyı sunuyorum, v \ 

Kanunlaşması için gereken işlemin yapılmasını rica ile hürmetlerimi sunarım. 
Bingöl Milletvekili 

;F. F. Düşünsel 

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN F tKBt 
DÜŞÜNSELİN TEKLİFİ 

Ordunun bilûmum sınıflarına mensup Gedikli
lerin maaş ve terfii hakkında Kamın 

MADDE 1. — Gediklilerin asli maaşları (20) 
liradan başlar. 

MADDE 2. — Gedikliler her üç senede bir 
terfi ederler. 

MADDE 3. — Gediklilerin maaşı sair Devlet 
memurları maaşlarının tediyesinde müttehaz esas 
uyarınca her ay başında peşin ödenir. 

MADDE 4. ~~ Tüberküloz hastalığına tutu
lan gedikliler sanatoryumda ve pravantorytımdıı 
tedavi görürler. 

MADDE 5. —. Bu kamun hükmü yayın tari
hinden geçerlidir. 

MADDE 6. — Bu kanunun vîirütümüne Ba
kanlar Kurulu memurdur. 
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— 3 
Millî Savunma Komisyonu raporu 

îr. n. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 8 . III . 1950 

Esas No. 1/732, 2/225 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savuûnıa Bakanlığınca hasırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 28 . II . 1950 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
İ . U r . 1950 tarihinde Komisyonumuza havai e 
buyurulan Gedikli Erbaş Kanun tasarısı Bingöl 
Milletvekili Sayın Feridun Fikri Düşünsel'in 
(Ordunun bilûmum sınıflarına mensup gedikli
lerin terfihi hakkında) daha evvel Yüksek Baş
kanlığa sunulup Komisyonumuza havale buyu
rulan kanun tasarısı ile birleştirilerek Komisyo
numuzun 2; 6 ve 7 Mart 1950 tarihli toplantıla
rında Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanlıkları temsilcileriyle ve 
sayın Feridun Fikri Düşünsel'in lıuzurİariyle 
görüşüldü. 

Gerek Hükümetin teklifinde ve gerekse sa
yın Feridun Fikri Düşünsel'in teklifindeki mu
cip sebepler okunup incelendi. Teklif sahibinin 
ve Bakanlıklar temsilcilerinin tamamlayıcı izah
ları dinlendi. 

Gerekçelerde de belirtildiği veçhile; gedikli 
erbaş sınıfına rağbetin azaldığı ve ordunun ise; 
bunlara ihtiyacı bulunduğu ve bu ihtiyacın gün
den güne artmakta olduğu cihetle; rağbeti azal
tan sebeplerin ortadan kaldırılması lnzımgeldiği 
kanaatine varıldı. 

Gedikli erbaşlar; meslekî vç hukuki bakım
dan yükseltmek ve buna mukabil terfi ve ter
fihlerini sağlamak ve ortaokul mezunu Devlet 
memurlariyle müsavi bir muameleye eriştirmek 
hususları bu kanun tasarısının hazırlanmasında 
esas tutulduğu görüldü. 

Bununla beraber; muhtelif sınıflara mensup 
gedikli erbaşlar hakkındaki muhtelif kanunları 
bir 'kanun halinde tesis ve tedvin edilmesi de 
ehemmiyetle dikkat nazara alınmış olduğu gö
rüldü. 

Komisyonumuz bu esaslar dâhilinde kanun 
tasarısını incelemiş ve üzerinde bâzı tartışmalar 
yapmış ve Hükümet teklifini; bâzı maddelerde 
bâzı değişiklikler yaparak ve ayrıca bir de mad
de ilâve ederek oy birliği ile kabul eylemiştir. 

Tasarının ikinci maddesinin son fıkrasına 

«Millî Savunma Bakanlığmca tesbit edilecek 
kaydından sonra ve Bakanlar Kurulunca tasdik 
olunacak» kaydının ilâvesi münasip görülmüş
tür. 

15 nci madde : Şu şekilde değiştirilmiş ve 
yeniden yazılmıştır. 

«Yükselme şartlarını taşıdığı halde kadro
suzluk yüzünden yükselemiyenlerden bekleme 
süresini geçirmiş olanlar; her rütbe • veya üst 
derecede iki defaya mahsus olmak üzere üst rüt
be veya üst derece aylığını alırlar». 

Bu maddenin son fıkrası da kaldırılmıştır. 
16 ncı madde : «Kadronun elverişli olması» 

kaydı «kadroda açık yer bulunmasıdır.» şek
linde değiştirilmiştir. 

17 nci madde : Esaslı oîarak değiştirilmiştir 
ve yeniden yazılmıştır. 

18 nci madde : Değişiklik yapılmıştır. 
26 ncı madde : Jandarma ve Gümrük Muha

faza gediklileri hakkında da ayni hükümlerin 
tatbik edileceği kaydı konulmuştur. 

30 ncu madde : Bâzı değişikliklerle madde 
küçültülmüş ve maddeye sarahat verilmiştir. 

32 nci madde : Komisyonumuzca, yeniden ilâ 
ve edilmiştir. Ve bu suretle gedikli erbaş ve aile
lerinin Devlet, hastanelerinde tedavileri ve ken
dilerinin sanatoryum ve prevantoryumlarda te
davi edilmeleri sağlanmış ve bu suretle Sayın 
Feridun Fikri Düşünsel'in bu husustaki teklif
leri de yerine getirilmiştir. 

34 ncü madde : 4756 rakamı 4757 olarak tas
hih edilmiştir. 

38 nci madde : Komisyonumuzca tamamen 
değiştirilip yeniden yazılmıştır. 

Geçici 2 ve 3 ncu maddeler: Komisyonumuz
ca tamamen değiştirilip yeniden yazılmıştır. 

40 nci madde : Bu kanuna aykırı hükümleri 
taşıyan kanun ve bunlara ek bâzı kanun numa
ra ve maddelerinde tashihler yapılarak yeniden 
yazılmıştır. 

Kanun tasarısının yürürlüğe girmesi bir yit 
sonraya- bırakılması bu kanundan acele bekleni
len neticeyi geciktireceği ve maksadın tama-
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iniyle temin edilememiş olacağı cihetle; kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi komis
yonumuzca ve oybirliğiyle kabul edilmiş ve bu
na ait 4İ ııci madde o yolda değiştrilmiştir. 

Bu değişiklik ve ilâvelerle kanun tasarısı 
komisyonumuzca ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Bununla beraber orduyu ve memleket savun
masını yakından ilgilendiren bu kanun tasarısı
nın biran evvel çıkabilmesini sağlamak için ta
sarının Kamutayda öncelikle müzakere edilmesi 
hususunun da teklif edilmesi oy birliğiyle karar 
altına alınmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Sa. Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Kastamonu Hatay 

Korçfl. A. Alptoğan Gl.K. Duruhm 

yp, 

Kâtip 
Ankara 

M. Aksohy 

Balıkesir 
Org I, t. Ç akslar 

Çankırı 
(il. Z. S oy demir 

Erzurum 
E, S. Akgöİ 

İmzada bulunamadı 

Gazianteb 
(İl /t. Ath 

Konya 
Dr. H. Alai^ 

Seyhan 
K. Tekelinğhi 

'Kovgh.-N, T%ww 

Çaıikırı 
Dr. A. Arkam 

Erzincan 
Z. Ağoa 

Erzurum 
(il. V, Rocagüne)) 

Kayseri 
(il. #.- Avgın 

Ordu 
AmiralÎH. (iökdzttay 

Van 
H. OMar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe -; Komisyonu 

Esas No. 1/732, 2/225 
Karar No. 116 

Yüksek Başkanlığa 

20 . ttt . 1950 

Millî ^Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 1 . III . 1950 tarihli ve 71/1591 sa
yılı tezkeresiyle- Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısı ve Bingöl Milletvekili- Feridun Fik
ri Düşünsel'in, Ordunun bilûmum sınıflarına 
mensup Gediklilerin Maaş ve Terlilerine dair 
Kanun teklifi Millî Savunma Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza havale buyu-
rıılmakla Millî Savunma adına Genelkurmay 
Başkanlığı Personel Dairesi Başkanı Korgene
ral Şükrü Kanatlı ve Maliye Bakanlığı adnıa 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasan; esas itibariyle, ortaokuldan sonra 
iki sene meslek tahsili gören gedikli erbaşlarla 
bu durumda olan Devlet memurları arasında 
teadül teskini ve gedikli erbaşlar hakkında 
muhtelif mevzuatta yer alan hükümlerin bir 
araya toplanmasını hedef tutmaktadır. 

Gedikli erbaşların şimdiki durumlarında bu 
tasara ile yapılmak istenilen değişiklik, bütçeye 

4,9 milyon liralık yeni bir küMet yüklemekte
dir. Anca-k, ordu subay ve askeri TO#m?urlariy-
le gediklilerine verilen ikinci er tayınının tah
didi sebebiyle bu külfetin 2,4 mıfyon liralık 
kısmı karşılanmış bulunmaktadır. 1950 yılında 
bu tasarının tatbikim temin için kanunun 30 
Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe könm»#rna 
göre hâsıl olan sekiz aylık İhtiyacın (3 421 361) 
lira olacağı ve ikinci er tayınından "yapılan ta
sarrufla temin edilen kalplıktan . geri kalan 
kısmın (1 500 000) lİMKiıntn-Böllî Savunma 
Bakanlığı Kara Kuvvetleri tayınat tertibinden 
ve diğer kısımlarının da Jandarma ve Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlıkları aylık ter t iple
rine! eki tasarruflardan temin edileceği alınan 
izahlardan ve yapılan incelemelerden anlaşıla
rak 1950 yılında bu tasarı için ayrı bir ek öde
neğe ihtiyaç olmıyaeağı anlaşılmış ve tasarı, 
esas itibariyle Komisyonumuizea da kabule, de
ğer görülerek. Millî Savunma Komisyonunun 
metni görüşmeye esas tutulmuştur. 



_f-
Tâsarınm maddeleri ayrı aynTtıeçleaımiş-ve 

ber bireri üzerinde durularak, biralar arasında 
kaöun metninde yer almasma lüzum görühni-
yenler çıkartılmak ve bâzı maddiler birleştiril-
mekf ve bir 'kısmında ibare ve yazı değişiklikleri 
yapilmâk suretiyle yeniden bir tasan hazırlan
mış *ve tökîffin esas ruh ve sm»ksflthtrı *bu tertip 
ve tanzim içinde mahfuz tutulmuştur. 

Tapılan detfişikHkler aşanda arzdİumaüş-
tur : 

^aoarımn 1, 3, 4, ve 5 nci ma^döterhtcteı bn 
kanunda yer almasına lüzum görühriiyen ve an-
erik yünetm^Hk veya tüzüklerde düfünülebile-
cök olan (ftiîkümlü olmamak, mekteplerden eği* 
tim ve ahlîk bakımlarından çıkarılmış olma
mak, saf tığı yerinde olmak, ail% •durumları köfü 
oimıattra'k ve gedikli erbaş okullarına âhnarcak-
larm membalarını gösteren hükümler) gibi hu
suslar 'bu mattftelerden çıkarılarak, kalan *hü-
Kümlerm ^Igfilfleri itibariyle bir maddede top-
lannıası Tnüntkün görülmüş ve birinci madde bu 
esâs dâiresinde yeniden kaleme ahnnn^trr. 

1$5nei maddede vuzuhu temin e#ecek sure t te 
bn*" ibare derişikliği -yapılmıştır. 

TftSBrmın altıncı maddesi Tiçüto<^madÖe ola
rak yine vuzuhu sağlıyacak îftrfbr defipklriği 
y&p&m&k "suretiyle kabul edilmiştir. 

Tanr ın ın yedinci maddeisi dördüncü madde 
olarak kabul edilmiş ve burada, mühendis yetiş
t i m ^ iızeT^okutul^^ evvelkiİiükme göre 
btttihitâhsTl süresince iki -defa -sınıfta kalmaları 
halinde gedikli erbaş obuaları şeklindeki hü
küm umumî kaidelere uyularaik bir smrfta bir 
d*efa€«n*£&%b& kalma suretinde değiştirilmiş
tir/-

î ^ i z i n c î -ve dokuzuncu mm-dde*ler beşinci ve 
altörcı -maddeler olarak yazı def^kîfkieriyh!! 
ka%ttl ieıMmttştir. 

Ontftrcu madde yet&nci -mMde-'olaraİE-ayniyr^ 
le «katottl edilmiştir. 

Tftsan-mn H -nei maddesi 8 -nci ınadde ola
rak ve metindeki atıf maddesinin ^HtmraTası dü-
z*sWÖl9«ek ̂ ayniyle ^fcaiml edilmiştir. 

Gn^kmcİTftadâek9 ncu-madde olfirak-eyniyle 
kwfeıü ^edöft«ştir. 

@n üçüncü ınadde, 10 ncu madde olarak tea-
bal4iedfljfti§ *w bu -maddeye peşin verilen aylık
lardan ölüm halinde kıstelyevm yapılmıyaeağı 
hükmü umumi kaidelere uygun olarak eklen
miştir. 

Ön'dÖYdüneü*m«Öde, 11 nei madfe olacak i y 
imle ^Etfbul 'edilmiştir. 

On-beşinci madde, Millî Savunma Komisyo
nunca çıkarılan son fıkra da eklenmek sure
tiyle ve bir yazı değişikliği ile 12 nci madde ola-
rak%âbur'edflmi$tir. 

Bu fıkranın tekrar maddeye eklenmesindeki 
sebep, başgediklilerin son maaş kademesinde, bu 
maddç .gereğince tekrar iki defa terfi etmelerine 
mâni olmak ve bu suretle umumi teadül pren
siplerinin ihlâl edilmemesini sağlamaktır. 

On altıncı madde, 13 ncü madde olarak ve 
vuzuh temin edilerek.yeniden yazılmıştır. 

On yedinci maddede, terfilerin kadro esası
na bakılmaksızın yapılması ve terliden sonra 
kadroda gösterilmesi şeklinde Millî Savunma 
Komisyonunca bir değişiklik ^yapılmış ise de Ko
misyonumuz, kadro münhal bulunmadan terfi 
yapılmasının umumi esaslara uymıyaeagını dü
şünerek bu hükmün maddeden çıkarılmasını uy
gun görmüş ve yükselme kademelerindeki yanlış
lığı da #ü!ze$tei*£k maddeyi 14 ncü madde olarak 
kifbul etmiştir. 

On sekizinci madde, bugünkü fiilî vaziyete 
uygun şekilde düzeltilmek ve ilgisi itibariyle yir
minci madde ile birleştirilmek suretiyle 15 nci 
madde olarak yeniden -yazılmıştır. 

On dokuzuncu madıîe, 4273 sayılı Kanuna 
atıf yapmak suretiyle kısaltılarak ayniyle ve on 
altıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Yirmi bir, 22 ve 23 ncü maddeler birleştirile
rek ve kısaltılarak 17 nci madde olmak üzere 
kabul edilmiştir. 

Yirmi dördüncü -ntadde, 18 nci madde -olarak 
ayniyle kabul edihniştir. 

Yitim b̂eşMftci jmadfte -hüfemü, umumi bir ka
nun *olan-41f 8%ayıh-KaBtunke temin edildiğinden 
baradftî'trtHttfRinaJİüî^m ğös&lmettiiş ve tasarıdan 
çıfeaaailmiijjteıv 

Yirmi-altmeı madde, 19 ncu madde olarak 
kabul edihhiş ve jandarma sınıfının hususi du
rumları 'itibariyle 4370 :sayıh Kanuna göre be£-
lenm^leri'Ktnmsj^aııumuzea zaruri görüldüğünden 
Mfflî^avunma ^ifiûmisyonunca Hükümet metnin
den çıkarSan bmra dair fıkra tekrar maddeye 
eklenmiştir. 

îHrmi yetHîrei madlte, yirminci madde ola
rak ayniyle kabul edilmiştir. 

Yirmi sekizinci madde, 4909 sayılı Kamın 
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hükmiyle sağlanmış bulunduğundan tekrarına 
lüzum görülmiyerek tasarıdan çıkarılmıştır. 

Yirmi dokşıızuncu madde, ibare değişikliği 
ile yeniden yazılmış ve 21 nei madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Otuzuncu madde hükmü, 0668 ve 8940 sayılı 
kanunlarla temin edildiğinden bu madde tasan
dan çık a r ilmi ştır. 

Otuz birinci madde, hükmü, 2161 sayılı As
kerî İzin Kanununda yer aldığından madde ta
sarıdan çıkarılmıştır. 

Bütün Devlet memurla riyle subay ve .askerî 
memurların ailelerinin tedavisi usulü mevzua
tımızda ücrete tâbi tutulduğundan gedikli er
başların aileleri hakkında da bu 'esastan ayrıl
mamayı komisyonumuz uygun görmüş ve 32 nci 
madde bu hüküm çıkarılmak suretiyle 22 nci 
madde olarak yeniden yazılmıştır. 

Otuz üçüncü, 84 ve 85 nci maddeler ifade 
değişikliğiyle 23, 24 ve 25 nci maddekr olarak 
kabul edilmiştir. 

Otuz altıncı madde hükmü, yeni Emekli San
dığı Kanuniyle temin edildiğinden madde tasa
rıdan çıkarılmıştır, 

Otuz yedinci madde, 26 nci madde olarak 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Otuz sekizinci madde, Hükümetin teklifi 
maksada daha uygun görüldüğünden ufak bir 
ibare değişikliğiyle yeniden yazılmış ve 27 nei 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Otuz dokuzuncu madde, esas kanuna, atıf 
suretiyle ve kısaltılarak ve 28 nei madde olmak 
üzere yazılmıştır. 

Geçici birinci madde, ufak bîr ibare deği
şikliğiyle ayniyle kabul edilmiştir. 

Deniz ve hava sınıfında istihdam edilmekte 
olan ve miktarları çok mahdut bulunan gedikli 
subaylar bugüne kadar tasfiye -edilmemiş ve 
bunların hizmetleri de nazara alınarak muhte
lif kanunlarla kendilerine birtakım haklar ve 
menfaatler temin edilmiş bulunmaktadır. Son 
olarak 4990 sayılı Kanunla yapılan yükseltmede 
80 lira kadro aylıkları mahfuz tutularak aylık
larına ayrıca be§ lira zam yapılmış ve tu tan 
(250) lira olarak tesbit ve bundan başka 30 lira 
da tazminat verilmesi kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komiiyonu, buflian, »atı», ve 

müktesep hakları mahfuz kalmak şartiyİe bü 
kanun hükümlerine tâbi tutmayı uygun görmüş 
ve tasarının geçici ikinci maddesini bu esasa gü
re tanzim etmiştir. 

Komisyonumuz, muhtelif gedikli erbaş kanunla
rında bunların ayrıca bir sınıf halinde mütalâa 
edilerek kendilerine gedikli erbaş sınıfına geç
me hususunda bir hıyar hakkı tanınmış olduğu
nu göz önünde tutarak evvelce temin edilen hak
ların ihlâl edilmemesini ve hiyar hakkını kullan-
mıyacaklarm durumlarında bir değişiklik yap
mamayı, tahsil ve hizmet süreleri itibariyle uy
gun görmüş, ancak terfih bakımından vaziyetle
rini düzeltmeyi de muvafık bulduğundan bun
lara evvelce 80 lira asli maaşına ek olarak veri
len beş lira zamla tutarı (250) lira olarak he
sap edilen ayaklarını kendileri için, bu aylıkla
rı aldıkları trihten itibaren, hak sayarak 35 lira 
kadro aylığında telâkki etmiş ve hizmet müddet
lerine göre bu aylığı dört yıl almış olanların da 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ay lıaşmdan itibaren iki üst derece aylığı almala
rını uygun görmüştür ve bu gedikli subaylar 
askerî ve umumi Teadül kanunlarının kabul et
tiği derecelere girmediklerinden maddedeki iki 
üst derece aylığı alacakları hükmünden maksat. 
bunların 35 liralık kadroda 50 lira aslî maaşın 
tutarı olan (350) lirayı alabilmelerini temin et
mektir. 

Bu maksatla geçici ikinci madde, geçici üçün
cü maddenin gedikli subaylara ait hükümlerini 
de ihtiva etmek üzere geçici 2 nçi madde halinde 
yeniden yazılmıştır. 

Halen görevli bulunan gedikli erbaşlara) bu 
tasarı gereğince yapılacak aylık intibaklarında 
şimdi bulundukları rütbe ve kedemelerde geçir
dikleri hizmet sürelerinin yeni aylık derecele
rinde sayılması hakkında bir hüküm ilâvesi sure
tiyle geçici 3 ncü madde yeniden yazılmıştır. 

Bu tasarının karşılığını temin eden aktarma 
hükmü yeniden tasarıya eklenen geçici 4 neti 

madde ile sağlanmıştır. 
Kikineı madde ilga hükümlerini kapsamakta

dır. İlga edilen kanunlar arasında gösterilen 
4140 sayılı Kanun 4990 sayılı Kanunla ve 4260 
sayılı Kanun da 5401 sayılı Kanunla evvelce il
ga edildiklerinden bunlar maddeden çıkarılmış 
w bu iu^armm 19 ucu maddesinde 4:*70 sayıl 1 

( S. Say 1*1 : 2«t ) 



Kanım hükümleri mahfuz tutulduğundan bu ka
nunun bu tasarıya aykırı hükümlerinin ilgasına 
dair maddedeki kayıt çıkarılmış ve ayrıca 4779 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü bu tasarı-' 
nın 4 ncü maddesinde .yer aldığından bu 
madde ilga hükümleri araşma konulmuştur. 

Yürürlük maddesi yukarda açıklandığı gibi 
30 Haziran 1950 olarak tesbit edilmiş 
ve 30 ncu madde olmak üzere ve tasarının 
42 nci maddesi kanunun. Bakanlar Kurulun
ca yürütüleceğini ifade etmek üzere 31 nci mad
de olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üaer* 

Yüksek Başkanlığa »tmulıır. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
R. Erten M. Akalın F. öymen 
Ankara Bolu Diyarbakır 
O. Gölet C. 8. Siren C. Ekin 
Diyarbakır Erzinean İsparta 
Ş.TJluğ N.Pekmn K. Turan 

İzmir îzmir Kastamonu 
S. Dikmen A. İnan T. Ço§kan 

Malatya Manisa - Ordu 
M. 8. Eti F. Kurâoğlu H. Yalman 

Seyhan Urfa 
A. Jt.Jnregm' E, TektU 
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Gedikli Erbaş Kanun iamnn 

1. Kısım 

ICmj.naMar ve yeM§t,irme usulleri 

.Gedikli- erbaşlık, şartları : 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordu
sunun, kara, deniz, hava kısımları- ile Jandarma 
ve Gümrük Koruma birlikleri 'kuruluşlarında 
gedikli erbaş olmak için : 

a) Türk olmak, 
b) 18 yaşını bitirmiş olmak, 
c) Öğrencilik haklarının kaldırılmasını ge

rektirecek derecede bir hüküm giymiş veya 
okul idare kurullarınca bu yolda bir karar almış 
olmamak, 

e) Sağlığı yerinde olmak, 
d) Kendisi ve ailesi kötü şöhret sahibi ol

mamak, 
e) Aşağıdaki maddelerde yazılı gedikli er

başlık hakkını kazanmış bulunmak şarttır. 

MADDE 2. — Gedikli erbaş olacakların oku
la girme şartları, sınıf ve meslekleri, her meslek 
iyin aranacak şartları ve nitelikleri, yetiştirilme 
usulleri, okuldan çıkarılmaları Millî Savunma 
Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara göre yapı
lır. 

Esas kaynaklar : 

MADDE 3. — Gedikli erbaşlar esas olarak 
gedikli erbaş okullarından yetiştirilirler. 

İlk kaynaklar : 

MADDE 4. — Gedikli erbaş okullarına aşa
ğıda gösterilen yerlerden öğrenci sağlanır : 

a) Gedikli erbaş hazırlama ortaokul!arın
dan, 

b) Birlik ve kurumlarda bulunan muvaz
zaf erattan yaşı 25 i geçmemiş, en az ortaokul 
derecesindeki Öğrenimi bitirmiş ve gerekli şart
ları taşıyan isteklilerden, 

e) En az ortaokul derecesindeki öğrenimi 

M t o î ^ T O N M î A KOMİSYONUNUN DE&İŞ-

&&MM &rlta§ Kanun immnm 

1. Kısım 

K/^ymMar ve yetiştirme usulleri 

Gedikli er-başlık şartları • 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci ma<dd«Hİ ay
nen* kabuk edilmiştir. 

MADDE 2. — Gedikli erbaş olacakların oku
la girme şartları, sınıf ve meslekleri, her meslek 
için aranacak şartları ve nitelikleri, yetiştiril
me usulleri, okuldan çıkarılmaları Millî Savun
ma Bakanlığınca tesbit; edilecek ve Bakanlar 
Kurulunca tasdik olunacak esaslara göre yapı
lır. 

Esas kaynaklar: 

MADDE 3. •-— Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

tik kaynaklar: 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilittiştir. 

t*'.IS!(MPi*î.a61). 
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Gedikli Erbaş Kanun tasamı 

• Gedikli .erbaşlık şar t la r ı : 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordu
sunun, kara, İıava, deniz kısımları ile jandar
ma ve gümrük koruma birlikleri kuruluşların
da gedikli erbaş olmak için : 

a) En az ortaokul ve eşidi okulları bitir
dikten sonra gedikli erbaş okullarını veya sa
nat enstitülerini bitirmek; 

b) 18 yaşını ikmal etmiş olmak; 
Şarttır. 

MADDE 2. — Gedikli erbaş olacakların ge
dikli erbaş okulları ile sanat enstitülerine gir
me şartları, sınıfları ve meslekleri, yetiştirilme 
asulleri, okuldan çıkarılmaları, ve lıer sınıf ve 
meslek için aranacak şartlar ve nitelikler Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile tesbit olunur. 

( S. Sayısı : 2üi ) 
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bitirmiş vo henüz askerlik çağına girmemiş, ge
rekli şurlları taşıyan • isteklilerden, 

Sanat gedikli erbaşları : 

MADDK ->. — Sanat gedikli erbaşları, aşa
ğıda gösterilen kaynaklardan yetiştirilir:: 

a) Saııa+ enstitülerinde Millî Savunma 
Bakanlığı hesabına okuyanlardan, 

b) Sanat enstitülerini kendi hesabına oku
yup tamamlamış isteklilerden ihtiyaca göre, 
sanat "enstitülerinde Bakanlık hesabına oku
yanlardan mühendis yetiştirilmek üzere teknik 
okula gönderili]i bu okulda öğrenim sırasında 
bir yıldan çok sınıfta kalanlardan. 

2. Kısım 

Erhaşhk nasbi 

Gedikli çavuş nasbi: 

MADDE 6. — Gedikli erbaş okullarını veya 
Millî Savunma Bakanlığı hesabına sanat ensti
tülerini başarı ile bitirenler Millî Savunma Ba
kanlığınca veya ilgili Bakanlıklarca gedikli ça
vuş nasbedilir ve aylıkları nasıp edildikleri tari
hi takip eden ay başından itibaren verilir. 

Sanat gedikli çavuşları : 

MADDE 7. — Sanat enstitülerini bitirdik
ten sonra mühen,dis yetiştirilmek üzere teknik 
okul ima gönderilenlerden bir defadan çok sınıf
ta kalanlar gedikli çavuş nasbedilirler. 

Bunlar, gedikli çavuş olarak fabrika stajına-
tâbi tutulur ve bu stajı başarı ile: bitiremiyen-
îerin stajları uzatılır. Bu uzatma üç staj süresi
ni -geçemez. Başarı gösteremedikleri staj süre
leri kademlerinden düşülür. 

MADDE 8. — Sanat enstitülerini kendi he
saplarına okuyarak başarmış isteklilerin gedikli 
çavuşluğa nasıpları için 6 aylık fabrika stajını 
başarı ile bitirmeleri şarttır. Bunların gedikli 
çavuşluğa nasıpları, fabrika stajlarını bitirmele
ri üzei'ine derhal yapılır. 

Bunların staj süresince giydirme ve beslen
meleri askerî orta okul öğrencileri gibi olur. 

M. S. K. 

Sanat gedikli erbaşları: [ 

MADDE 5. — Hükümetin ."> noi maddesi ay-
nen kabul edilmiştir, 

2. Eısıia 

Erbaşlık 'ipsbı 

Gedikli çavuş nasbi: | 

MADDE 6. — Hükümetin fi ncı maddesi a y. 
nen kabul edilmiştir. 

Sanat gedikli çavuşlar j : • 

MADDE 1. — HüMnMJtiii 7 uoi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. U 

MADDE 8. — Hükümetin 8 ne i maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 261 ) 
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Krbaşlık nasbi : 

MADDE 3. — Birinci maddedeki »şartları 
haiz olanlar, Millî Savunma Bakanlığınca veya 
İlgili ba'kanlıkiarea gedikli çavuş nasnedilir-
ler. 

Gedikfi favuş nasbedilenlerin aylıkları, na-
iip tarihini takip eden ay 'başından itibaren 

MADDE 4: — Sanat enstitülerini bitirdik-
taı sonra mühendis yetiştirilmek üzere teknik 
»kula gönderilenlerden bir sınıfta biv defadan 
fazla kalanlar gedikli çavuş nasbedilirler. Bun
lar, gedikli çavuş olarak fabrika stajına tâbi 
tutulur. Stajlarını basan ile bitireni iyenlerin 
stajları uzatılır. Bu uzatma üç staj süresini ge-
çemex. Başarı göstermedikleri staj süreleri, kı-
(1 «m 1 erin den düşülür. 

MADDE 5. — Sanat Enstitülerini kendi he
saplarına" bitiren isteklilerin gedikli çavuşluğa 
nasıpları için altı aylık .fabrika stajını başarı 
ile bitirmeleri şarttır. Bunların gedikli çavuş
luğa nasıpları, fabrika stajlarını bitirmeleri üze
rine derhal yapılır. 

Bunlar, staj süresince askerî ortaokul öğren
cileri gibi giydirilir, beslenir ve aylık alır. 

( S. Sayısı : 2(5.1 ) 
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3. Kısım 

Başarı gösteremiy enler 

Okullarda başarı gösteremiyenler : . 

MADDE 9. — (.İçrek.gedikli hazırlama orta
okullarında, gerek İm okullar ile bu derecedeki 
öğrenimi başka okullarda tamamlayıp gedikli er
baş adayı olarak kıta stajına ve gedikli erbaş 
okullarına gönderilenlerden, gerek stajda ve 
gerek gedikli erbaş okullarında başarı 
gösteremediklerinden veya • başka sebeplerden 
ötürü çıkarılanlar, yaşıtları ile beraber 
askerlik işlemine tâbi tutulmak üzere serbest bı
rakılırlar. Bunlardan kıtalarda ve gedikli er
baş okullarında geçen öğrenim süreleri eylemli 
lı izm etlerinden sa yılmaz. 

Şu şartla ki Askerî Ceza Kanununun 154 neü 
maddesi hükmüne tâbi tutulmuş olanlar yedek 
subay olamazlar. 

MADDE .10*. — Birlik ve kurumlarda asker
lik hizmetlerini yaparken istekleri üzerine ge
dikli erbaş okuluna gönderilenlerden, gedikli 
erbaş okulları uda başarı gösterenıiyenlerle sağ
lık durumlarından başka sebeplerle çıkarılan
lar. muvazzaflık hizmetlerini tamamlayınca ter
his edilirler. Ancak bu gibilerin okula gidiş ve 
gelişleri iyin. yolda geçirdikleri günlerle gedikli 
erbaş okullarında geçirdikleri süreler muvaz
zaflık hizmetinden sayılmaz. 

Sanat enstitülerinde başarı göstereni''yeni er : 

MADDE 11. - - S a n a t enstitülerinde Millî 
Savunnif!. Bakanlığı hesabına okuyanlardan ba
sarı göstereni iyenh-rle sağlık duruml arından 
başka sebeplerle bu enstitülerin her hangi bir 
sınıfından çıkarılanlar hakkında da 9 ucu mad
de hükümleri uvgulanır. 

II - BÖLÜM 

1. Kısmı 

. 3 . Kısım 

Bayırı gÖnterc'miye-nhır 

Okullarda başarı gösteremiyenler : 

Madde i). — Hükümetin 9 ucu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ucu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Sanat- enstitülerinde başarı göstcremiyenîer 

MADDE 11, ----- Hükümetin 11 ne i madesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

II - BÖLÜM 

1. Kısım 

Aylıklar, çeşitli zamlar ve yardım!a Aylıklar, çeşitli zamlar ve yardımlar 

MADDE 12. — İler sınıf ve meslekten gedikli j MADDE 12. -^ Her sınıf ve meslekt 

' •'" ( S. Sayısı : 201) 
en 
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Başarı gösteremiyenler: 

MADDE 6. — Gedikli hazırlama ortaokul- !' 
larmı bitiremiyenlerle gedikli erbaş-adayı olarak 
kıta stajına ve gedikli erbaş okullarına gönde-
rilenlerden gerek stajda ve gerek gedikli erbaş 
okullarında başarı gösteremediklerinden veya 
diğer sebeplerden dolayı gedikli erbaş okulları
na almmıyanlar veya bu okullardan eıkarı'an-
lar yaşıtları ile birlikte askerlik işlemine tâbi 
tutulmak üzere serbest bırakılırlar. Bunların 
okullarda ve stajda geçen öğrenim süreleri, ey- ' 
lemli hizmetlerinden saydmaz. 

MADDE 7. — Birlik ve kurumlarda asker
lik hizmetlerini yaparken istekleri üzerine ge
dikli erbaş okuluna gönderilenlerden, gedikli i 

• - . ' ı 

erbaş okurlarında başarı gösteremiyenierle sağ- i 
lık durumlarından başka sebeplerle çıkarılan- I 
laı*, muvazzaflık hizmetlerini tamamlayınca ter- { 
his edilirler. Ancak bu gibilerin akula gidiş ve j 
gelişleri için yo!da geçirdikleri günlerle gedik- j 
li erbaş okullarında geçirdikleri süreler mır. az- j 
zafhk hizmetinden sayılmaz. j 

MADDE,8. — Sanat enstitülerinde Millî Sa- i 
vıınma Bakanlığı hesabına okuyanlardan başarı ; 
gösteremiyenierle sağlık durumlarından başka ! 
sebeplerle'bu enstitülerin her hangi bir sınıfın- i 
dan çıkarılanlar hakkında da 6 neı madde hük- ! 
mü uygulanır. • 

Aylıklar, çeşitli zamlar ve yardımlar : i 

MADDE 9. — Ber smıf ve meslekten gedik- j 

(S . Hayısı 
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erbaşların aylık asılları ile tutarları-aşağıda gös
terilmiştir : 

Hutbesi 

Gedikli çavuş 
» üstçavuş 
» başçavuş 

Başgedikli 

Aylık aslı Tutarı 
Lira Lira 

20 
25 
30 
35 

175 
200 
225 
250 

MADDE 13. — Gedikli erbaşların aylıkları 
peşin olarak verilir. 

M. S. f. 

dikil erbaşların, aylık ası 
ğl d a g ö s i e ri 1 m i şt i r : 

Rütbesi 

jarı ile tutarları ası-

Gedıkn.. çavuş 
Gedikli üstçavuş 
Gedikli 'Başçavuş 
Başgedikli 

MA DDL 13. — 
aynen kabul edilm 

Aylık aslı 
Lira 

20 
25 
30 
35 

Tutarı 
Lira 

175 
200 
225 
250 

iüküi 
tir. 

netin 13 ncü maddesi 

MADDE 14. — Devlet Memurları Aylıkları- | MADDE 1.4. — Hükümetin 14 ncü ma d 
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı j aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun bâzı ınaddeleriıvin değiştirilmesi ve bu j . 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 I 
sayılı Kanunun 6, 7, 8 ııei maddeleri hükümleri j 
gedikli erbaşlar hakkında da uygulanır. i 

Yolluk hesaplarında bir üst derece aylık asıl- ı 
lan,; ve 30 . I . 1946 gün ve 4843 sayılı Kanun j 
gereğince ödenecek istihkaklar için 4807 sayılı j 
Kanundan önceki aylık tutarları esas olarak ' 
alınır. I 

d esi 

Üst. rütbe aylığı : . 

MADDE 15. - - Yükselme şartlarını taşıdığı 
halde kadrosuzluk yüzünden yükselemiyenler-
den en az hvkleme süresini iki kat olarak geçir
miş planlar, her rütbe veya üst derecede bir de
faya mahsus olmalı üzere üst rütbe veya üst de-
rcee:,aylığı.iiı alırlar. 

Bıı .hüküm başgediklilerin son kademesinde 
bul ıtn anı a r h akk ı n da u vgul an m a /.. 

2. Kısım 

Yükselme esasları 

Yükselme ve bekleme süresi : 

MADDE 16. --• Yükselme için esas. kıdem 
ve ehliyetle beraber kadronun elverişli, olma
sıdır. 

Her rütbede en, az bekleme süresi üç yıldır. 

Üst rütbe aylığı: 

MADDE 15. — Yükselme şartlarım taşıdığı 
halde kadrosuzluk yüzünden, yüksele m iy enieVcten 
bekleme süresini geçirmijş olanlar her rütbe ve
ya. üst derecede iki defaya münhasır obnak üze
re üst rütbe veya üst derece aylığını alırlar. 

2. Kİısim 

Yükselme, esasları 

Yükselme ve bekleme; süresi: 

MADDE 16. —- Yükselme için esas kıdem ve 
ehliyetle beraber kadroda açık yer bulunması-
dı.\ 

İler rütbede en az bekleme süresi üç yıldır, 

( S. »ayısı : 261 ) 
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li erbaşların aylık asılları ile tutarları aşağıda ı 
gösterilmiştir, 

Aylık aslı Tutarı | 
Rütbesi Lira Lira ] 

Gedikli çavuş 20 175 
» . üstçavuş 25 200 
» başçavuş 30 , 225 

Baş gedikli 35 250 I 

MADDE 10. — Gedikli erbaşların aylıkları 
pe§in verilir. Ölümleri halinde kıstelyevm su
retiyle kesinti yapılmaz. 

MADDE 11. — Devlet Memurları Aylıkla- j 
rmın Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka- j 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu | 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun 6, 7,. 8 nei maddeleri hu- ı 
kümleri gedikli erbaşlar hakkında da uygulanır. 

Yolluk hesaplarında bir üst derece aylık asıl- I 
l an ve 30 . I . 1946 tarihli ve 4843 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek istihkaklar için 4807 sayılı 
Kanundan önceki aylık tutarları esas olarak ah- | 
mr. 

MADDE 12. — Yükselme şartlarını haiz ol
dukları halde kadrosuzluk dolayısiyle yükselmi-
yenlerden 13 ncü maddede yazılı bekleme süre
sini geçirmiş olanlar her rütbede veya üst kade
mede iki defaya münhasır olmak üzere yükseltile
bilirler. 

Bu hüküm, baş gediklilik son kademesinde 
bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

Yükselme ve bekleme süresi: î 

MADDE 13. — Yükselmeler, kıdem ve ehli
yete, kadro müsaadesine dayanır, j 

Her rütbede bekleme süresi en az üç yıldır. 

( S . Sayısı : 261 ) 



16 
H.ü. 

I başgediklilerin yükselmesi: 

MADDE 17 - • Bir üst derece aylığına ehli
yet gösteren başgediklilerin en az üç yılda 
bir olmak ve en çok üç, defaya münhasır 
bulunmak üzere ve kadro da dikkate alınarak 
aylıkları, birer derece yükseltilir. Bu duruma 
göre alacakları aylık asılları ile tutarları aşa
ğıda. gösterilmiştir: 

Rütbe kıdemi 

Nasbından itibaren fiilen 
en az üç seneyi bitiren, baş
gedikli 

2. Yükselme derecesinden 
fiilen en az üe seneyi bitiren 
başgedikli 

8. Yükselme derecesinde 
fiilen en az üç seneyi bi
tiren başgedikli 

Aylık aslı Tutarı 
lira lira 

40 :50i) 

50 350 

00 400 

Yükselme günü : 

MADDE 18. — Gedikli 'erbaşların yükselme
leri, her yılın Ağustos ayının 80 ucu Zafer 
Kayramı günü Millî Savunma Bakanlığı veya 
ilgili Bakanlıklarca yapılır. 

Kıdemden düşülecek süreler : 

MADDE 19. —• Gedikli erbaşların . askerî 
mahkemelerce Askerî Üeza Kanununa göre 
mahkûm 'edildikleri şahsi hürriyeti tahdit 
eden ceza süreleri kıdemlerinden kesilir. 
, İzinlerini mazeretsiz geçirdikleri hükmen 

sabit olanların izinsiz geçirdikleri süreler kı-
delmlerinden kesilir. Yabancı memleketlere 
kurs için gönderilmiş olanlardan yolsuzlukla
rından dolayı geri çağrılanların ve avdetle 
rinde ehliyet gösteremiyenlerin öğrenim için 
geçirdikleri süreler kıdemlerinden düşülür. 

M. S. K. 

Başgediklilerin yükselmesi: 

MADDE 17. — Bir ünt d?roee aylığına eh
liyet gösteren başgediklilerin.en az üç yılda bir 
olmak ve en. çok üç defaya münhasır bulunmak 
üzere aylıkları birer derece yükseltilir ve bun
ların. miktarları kadroda gösterilir. Bu duru
ma göre alacakları aylık; asılları ile tutarları 
aşağıda gösterilmişi ir. 

Avlık aslı Aviıİ». tutarı 
flüt be kıdemi 

Nasbından itibaren l'ii.î en 
az üç seneyi bitiren başge
dikli 40 :İ00 
2. Yükseline derecesinden 
fiilen en az üç seneyi bi
tiren başgedikli 50 .'550 
:î. Yükselme: derecesinden 
fiilen en. az üç. seneyi bi
tiren başgedikli 00 400 

Yükselme günü : 

MADDE IH. - - Gedikli erbaşların yükselme
leri; başarılı imtihanlarını takibeden ayın ba
şında yapılır. 

Kıdemden düşülecek süreler 

MADDE 19. ükümeliu ucu maddesi 
venen kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Üst derece aylığına ehliyet 
gösteren başgediklilerin en az üç yılda bir ol
mak ve en çok üç defaya münhasır bulunmak 
şartiyle aylıkları birer kademe yükseltilir. 

Başgediklilerin alacakları aylık asılları ile 
tutarları aşağıda gösterilmiştir: 

Aylık asli Tutarı 
Lira Lira 

Rütbe kıdemi nasbmdan 
itibaren fiilen en az üç yı
lını bitiren başgedikli 
Birinci yükselme kade
mesinde fiilen en az üç yı
lını bitiren başgedikli 
İkinci yükselme kademe
sinde fiilen en az üç yılım 
bitiren başgedikli 

MADDE 15. — Gedikli erbaşların yüksel
meleri imtihanla olur. İmtihanlar Temmuz ve 
Ocak aylarında yapılır, imtihanlarda^ kazanan-

« la r ın yükselmeleri, ilgili Bakanlıklarca icra ölu-
* nur. Bıı suretle yükseltilenler, yükseltildikleri 

kademe aylıkıarui) imtihanları takibeden ay 
başından iH-jaren alırlar. 

Tutuk olanlar imtihana giremezler. Tuluk
lardan bereat edenler, kıdemlerinden kayıp et
mezler. 

MADDE 16. — 4273 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gedikli erbaşlar hakkında da tatbik 
olunur. 

- İ T 

40 ;300 

50 350 

60 400 
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Yükselmeyi durduran sebepler : 

MADDE 20. — Tutuk bulunan gedikli er
başlar, yargılanmanın devamı süresince yüksel
me şartlarını haiz olsalar bile yükselmeleri ya
pılmaz. 

Yargılama sonunda, beraet ederlerse, tutuk ] 
olarak geçen süreler kıdemlerinden saydır. Bu \ 
yüzden yükselmeleri gecikenlerin yükselmeleri, 
derhal yapılır. 

3. Kısım 

Mecburi hizmet ve çekilme 

Mecburi hizmet: 

MADDE 21. — Gedikli erbaşlar, her sınıf ve • 
meslekte gedikli erbaşlığa nasbedildikleri tarih
ten itibaren fiilen 15 yıl mecburi hizmete tabi
dirler. 

Çekilme: 

MADDE 22. — Gedikli erbaşlar, mecburi 
hizmet süresini fiilen doldurmadıkça çekilme 
isteğinde bulunamazlar. Ve çekilemezler1. 

Seferde ve olağanüstü hallerde çekilme: 

MADDE 23. — Seferde ve olağanüstü haller
de; bu halin devamı süresince Millî Savunma 
Bakanlığı veya ilgili bakanlıklar mecburi hiz
metini bitirmiş olanların çekilme isteğini kabul 
etmiyebilir. Çekilme isteği kabul edümiyenler, 
hizmete devam etmeye mecburdurlar. 

4. Kısım 

Mesken, yakacak zammı, beslenme, giydirilme, ge-
Hci ve sürekli görev yolluklan,kurs gündelikleri 

Mesken zammı: 

MADDE 24. — Görevleri Ankara'da bulunan 
gedikli erbaşlara aylıklarının tekabül ettiği de
receler için, Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre geçici tazminat verilir, 

Yükselmeyi durduran, sebepler : 

MADDE 20. — Hükümetin 2frnei maddesi 
aynen, kabul edilmişti]'. 

3. Kısım 

Mecburi hizmet m çekilme 

Mecburi hizmet : 

MADDE 2.1. — Hükümetin 21. nel maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Çekilme : 

MADDE 22. — Hükümetin 22 ııci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Seferde ve olağanüstü hallerde çekilme : 
* 

MADDE 23. — Hükümetin 23 neti maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Kısım 

Mesken, yakacak zammı, beslenme, giydirilme, ge
çici ve süreJcH görev yollukları, kurs gündelikleri 

Mesken zammı : 

MADDE 24. — Hükümetin 24 neü maddesi 
avenen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 261) 



B. K. 

Mecburi hizmet ve çekilme : . -

MADDE 17. — Gedikli erbaşlar, nasıpları ta
rihinden itibaren fiilen 15 yıl mecburi hiznışte 
tabidirler. 

Mecburi hizmetini bitirmiyenler çekilemez
ler. 

Seferde ve olağanüstü hallerde bu hallerin 
.devamı süresince ilgili Bakanlıklar- mecburi hiz
metini bitirmiş olanların çekilme isteğini kabml 
etmeyebilir. . 

Mesken zammı : 

MADDE 18. —' Görevleri Ankara'da bulu
nan gedikli erbaşlara aylıklarının tekabül etti
ği dereceler için, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tçvhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre geçici tazminat verilir. 
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Yakacak zammı: 

MADDE 25. — Yüksekliği 1500 metre ve 
daha çok olan yerlerde sürekli görev alan aile 
sahibi ve ailesi yanında bulunan gedikli erbaş
lara aylık derecelerine göre 4178 sayılı Kâtıun 
hükümlerince yakacak zammı verilir. 

Beslenme ve giydirilme: 

MADDE 26. - - Bütün gedikli erbaşlar; di
ğer erat gibi Devlet tarafından beslenir giydi
rilir. Bunlardan istiyenlere ,yiyecek istihkakı 
aynen veya malî rayiç üzerinden para alarak 
verilebilir. 

Jandarma gedikli erbaşları 4370 sayılı Ka
nuna göre beslenir. 

Geçici ve sürekli görev yolluğu: 

MADDE 27. — Gedikli erbaşlara ve aileleri
ne Harcırah Kanunu gereğince yolluk verilir. 

Kurs gündeliği: 

MADDE 28. — Görevli bulundukları yerler
den başka yerlerdeki kurslara gönderilen, ge
dikli erbaşlara 4909 sayılı Kanunun gedikli er
başlara ait hükümlerine göre kurs gündeliği ve
rilir. 

MADDE 29. — Gedikli erbaşlarda vekâlet
ten dolayı aylık usulü cari değildir. Aslî görev
lerinden başka ilgili bakanlıkça ek öğretmen
lik verilen gedikli erbaşlar hakkında 5044 sayı
lı Kanunun subaylara ait hükümleri uygulanır. 

5. Kısım 

Evlenme, izin 

Evlenme : 

MADDE 30. — Gedikli erbaşların evlenme
leri hakkında; (Ordu mensuplarının evlenmele
rine dair olan 3663 sayılı Kanun) hükümleri 
uygulanır. 

tzin : 

MADDE 3,1. — Gedikli erbaşların izinleri, 
Askerî îzin Kanunu hükümlerine tâbidir. 

;' . M. && ı 

Yakacak zammı : 

MADDE 2Ş. •— Hükümstih 25 nei maddesi 
aynen, kabul edilmiştir. 

Beslenme ve giydirilme : '• 

MADDE 26. — Bütün gedikli erbaşlar, diğer 
erat gibi Devlet tarafından beşlenir te giydirilir. 
Bunlardan istiyenlere yiyecek istihkakı aynen 
veya mahallî rayiç üzerinden |>ara olarak verilir. 

Jandarma, Gümrük Mujıafazav gediklileri 
haklarında da bu hükümler aynen uygulanır. 

Geçici ve sürekli görev yoljluğu : 

MADDE 27. — Hükümetlin 21 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kurs gündeliği : 

MADDE 28. — Hükümetin 28;mei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Hükümetin 29 neu maddesi 
aynen- kabul edilmiştir. 

5. Kısım 

Evlenme, izin ve\ tedavi 

MADDE 30. — Gedikli {erbaşların evlenme
leri hakkında; 3663 ve Jandirma gediklileri hak
kında da 3949 sayılı kanunlar hükümleri uygu
lanır. I 

İzin : 

MADDE 31. — Hükümetin 31 ncî maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Beslenme ve giydirme : 

MADDE 19. — Gedikli erbaş—lar erat gibi 
beslenir ve giydirilir. Bunlardan istiyenlere yi
yecek istihkakları aynen veya mahallî 
rayiç üzerinden para olarak da verilebilir. 

Jandarma gedikli erbaşları 4370 sayılı Ka
nuna göre beslenir. 

Yolluklar : 

MADDE 20. — Gedikli erbaşlara ve ailele
rine Harcırah Kanunu gereğince yolluk verilir. 

MADDE 21. — Gedikli erbaşlara vekâlet ay
lığı verilmez. Asli görevlerinden başka ilgili 
Bakanlıkça ek öğretmenlik verilen gedikli er
başlar hakkında 5044 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 
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6. Kısım 

Yedek erbaşlık 

MADDE 32. — Ordudan çekilen veya emek
liye ayrılan veya sicilleri itibariyle istihdamla
rı mümkün olmıyan gedikli erbaşlar, rütbele-
riyle yedek erbaşlığa geçirilirler. Bunların rüt-
ibelerine bakılmaksızın yedeklik çağları 46 ya
şını bitirinceye kadar devam eder. Seferberlik
te veya olağanüstü hallerde yedeklik çağı Ba
kanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar uzatı-
1 ahilir. 

Barışta manevra ve tatbikat maksadı ile ve
ya, olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre 
yedek gedikli erbaşlardan lüzumu kadarını si
lâh altına almaya Millî Savunma Bakanlığı yet
kilidir. 

III - BÖLÜM 

7. Kısım 

Meslekten çıkarma : 

MADDE 33. — Mahkeme kararına müsteni
den rütbelerinin geriye alınması gerekenlerle 
sicilleri itibariyle ahlâkî bakımdan orduda bı
rakılmaları caiz görülmiyen gedikli erbaşların 
rütbeleri geri alınır. 

Yabancı kız veya kadınlarla evlenen veya 
nikâhsız olarak yaşıyan gedikli erbaşların 
mahkeme kararma hacet kalmaksızın rütbeleri 
geri alınır. 

Mecburi hizmeti tamamlamadan yukardaki 
fıkralarda yazılı durumlara girenlerin kendile
rine ©kullarda yapılmış olan masraflar ödetti
rilir. Bunlar muvazzaflık hizmetlerini tamamla-
nıışlarsa derhal terhis edilir. Tamamlamamışlar-
sa erlikle bu hizmetleri tamamlattırılır. 

Jandarma gedikli erbaşlar hakkında bu hü-

( S . Saj 

MADDE 32. — (.iedikli erbaş ve aileleri 
Devlet hastanelerinde parasız olarak tedavi edi
lirler. . -

(.îedikli erbaşlar verem şan a toryum ve prevan
toryumlarında gedikli erbaş kısmında tedavi 
olunurlar. 

6. Kısım 

Yedek erbaşlık 

MADDE 33. — Hükümetin 32 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Bölüm 

1. Kısım 

Meslekten çıkarma : 

MADDE 34. — Mahkeme kararma müsteni
den rütbelerinin geriye alınması gerekenlerle 
sicilleri itibariyle ahlâki bakımdan orduda bı
rakılmaları caiz görülmiyen gedikli erbaşların 
rütbeleri geri alınır. 

Yabancı kız veya kadınlarla evlenen veya 
nikâhsız olarak yaşıyan gedikli erbaşların- mah
keme kararma hacet kalmaksızın rütbeleri geri 
alınır. 

Mecburi hizmeti tamamlamadan yukardaki 
fıkralarda yazılı durumlara girenlerin kendile
rine okullarda yapılmış olan masraflar ödetti
rilir. Bunlar muvazzaflık hizmetlerini tamam-
lamışlarsa derhal terhis edilir. Tamamlama-
nnşlarsa erlikle bu hizmetleri tamamlattırılır. 

•Jandarma gedikli erbaşlar hakkında bu 
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Tedavi : 

MADDE 22. — Gedikli erbaplar askerî sa
natoryum ve ])revantoryumlarda kendilerine ay-
n l a n koğuşlarda parafız tedavi edilirler. ! 

Yedek erbaşlık: 

MADDE-23. — Ordudan çekilen veya emek
liye ayrılan veya sicil voliyle çıkarılan gedikli 
erbaşlar rütbeleriyle yedek erbaşlığa geçirilirler. 
Bunların yedeklik çağları, rütbelerine bakılmak
sızın 46 yaşını bitirinceye kadar devam eder. Se
ferberlikte veya olağanüstü hallerde yedeklik 
cağı Bakanlar Kurulu karariyle beş yıla kadar 
uzatılabilir. Barışta manevra ve tatbikat mak-
sadiyle veya olağanüstü hallerde lüzum ve ihti
yaca'göre yedek-* gedikli erbaşlardan lüzumu ka
darını silâh altına almıya "Hillî Savunma Bakan; 
yetkilidir. 

Meslekten çıkarma : j 

MA DDE 24. — -Gedikli erbaşları ti rütbeli* ri 
ya mahkeme karariyle veya ahlâki bakımdan or- j 
duda bırakılmaları caiz görülmemesi halinde sicil j 
yoliyle geri alınır. } 

Yabancılarla evlenen veya bunlarla nikâhsız I 
ularak yaşıyan gedikli erbaşların rütbeleri, ilgili | 
Bakanlıklarca geri alınır. j 

Mecburi hizmetlerini tamamlamadan yukarda- { 
ki fıkralarda yazılı durumlara girenlerin okul I 
masrafları kendilerine ödettirilir. Bunlardan mu- i 
vazzaflık, hizmetini tamam 1 ly ani ar ; derhal terhis i 
edilir. Tamamlamryanlara bu hizmet er olarak ta- ! 
mamlattırıhr. I 

Jandarma gedikli erbaşları hakkında ayrıca ' 
1861 sayılı Kanunun değişik 20 nei maddesi hük- j 
mü uygulanır, i 
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kümden "başka 1861 sayılı Kanunun 4757 sayılı 
Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi hükmü de 
uygulanır. 

MADDE 34. — 1076 sayılı Yedek Subay ve 
Askerî Memurlar Kanununun 23 ncü maddesin
de yazılı yedek subaylık hakkının ziyamı icah-
ettiren sebepler, yedek gedikli erbaşlar hakkı
nın da düşmesini gerektirir. Bu suretle yedek 
gedikli erbaşlık hakkını kaybedenler hakkında 
Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır. 

2. Kısım 

Emeklilik esasları 

MADDE 35. — Gedikli erbaşların emeklilik 
işlemleri; Emeklilik Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. 

3. Kısım 

Türlü hükümler 

Ordudan ayrılan gedikli erbaşların muvazzaf 
olarak kullanılamıyacakları. 

MADDE 36. — Ordudan ayrılan gedikli er
başlar muvazzaf olarak tekrar hizmete alınamaz
lar. Ancak kadro ve ihtiyaca göre barışta ve 
Olağanüstü hallerde bunlardan istiyenleri Millî 
Savunma Bakanlığı yedek olarak hizmete alma
ya ve kullanmaya yetkilidir. 

Kadrosuzluk dolayısiyle açıkta kalma: 

MADDE 37. — Kadro dolayısiyle açıkta ka
lan gedikli erbaşlara açıkta kaldıkları tarihten 
itibaren .aylıkları üç, ay tam olarak verilir. 

İlgili bakanlıklar açıkta bulunanları bir kad
roya yerleştirmedikçe sınıfları içinde yükselme 
yapamazlar. 

Öğretim Kurumlarına devam yasağı: 

MADDE 38. — Gedikli erbaşlar fiilen vazife 
gördükleri sürece her hangi bir tahsil müessese
sine aslî öğrenci olarak devam edemezler. Ancak 
mesleklerinde gelişmeleri için ilgili bakanlıklarca 
açılmış olan kurslar ve okullar bu hükümlerin 
dışındadır. 

M. Ş. K. 

hükümden, başka .186.1 sayılı Kanunun 4757 sa
yılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi hükmü 
de uygulanır. 

MADDE 35. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

2. Kısım 

Emeklilik esasları 

MADDE 36. — Hükümetin 35 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

3. Kısım 

Türlü hükümler 

Ordudan ayrılan gedikli erbaşların muvaz
zaf olarak kullanılmıyacakları : 

MADDE 37. — Hükümetin 36 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kadrosuzluk dolayısiyle açıkta kalma : 

MADDE 38. — Kadro dolayısiyle açıkta ka
lan gedikli erbaşlara açıkta kaldıkları tarihten 
itibaren aylıkları üç ay tam olarak verilir. 

Bunlar bu müddet zarfında Bakanlıkça mü
nasip yerlere tâyin edilirler. 

Öğretim kurullarına devam yasağı : 

MADDE 39. — Hükümetin 38 nci maddes: 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 25. — 1276 sayılı Kanunun 23 nü 
maddeninde yapılı yedek subaylık hakkının ziya
mı mucip sebepler yedek gedikli erbaşlık hakfcv-' 
nın da düşmesini gerektirir. Bu suretle yedek 
gedikli erbaşlık hakkını kaybedenler iein As
kerlik Kanunu hükümleri uygulanır. 

Türlü hüküm lor : 

MADDE 26. — Ordudan ayı-üan gedikli er
başlar ıniivazatıf olarak tekrar hizmete almama/-
lar. Ancak kadroya ve iiıtiyaea göre bu ulardan 
istiyenleri, ilgili Bakanlıklar yedek olarak hik
mete almıvH Yetkilidirler. 

MADDE 27 : ' - - Kadro dolayısıyla açıkla ka
lan gedikli orbaşiara açıkta kaldıkları tarihtcr* 
itibasen aylıkları üç ay tam olarak verilir. Bun • 
larm tâyinleri yapılıncaya kadar aeık kadro! a m 
başkaca tâyin ve'terfi yapılmaz. 
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Bu kanımdan önceki gedikli erbaşların mec-
İjuvi hizmetleri : 

(ÎEOtOt MADDE 1. — Bu kanınran yürür
lüğe girdiği tarihe kadar orduda gedikli erbaş 
olarak bulunan veya yetiştirilmekte olanlar 12 
senelik mecburi hizmete tâbi tutulurlar. 

(I edildi .subayların intibakı: 

(ÎHÇİ'Ol MADDE 2. — Deniz ve hava sınıf
larında görevli bulunan gedikli subaylardan ar
zu edenler hizmet .sürelerine göre Başgedikli 
sı n ı fin a geçiril iri er. 

Bu sınıfa geçmek istemiyenler hakkında tas
fiye sonucuna kadar 3779 sayılı Kanunun geçi
ci 2. maddesi hükümleri tatbika devam olunur. 

(!K,(jl('.!l MADDE 8. — Halen müstahdem 
olan gedikli 'erbaşlar bu kanunun-12. maddesiyle 
tesbit edilmiş olan rütbe aylıklarını bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başın
dan itibaren alırlar. Başgediklilere de ayni ta
rihte 17. madde ile tesbit 'edilmiş bulunan bir 
üst derece aylığı verilir. Bunların terfi süreleri 
yeni derece aldığı tarihten baslar. 

MADDE 89. — Bu kanunla : 
i. 2505, 8134, 3221, 4260, 460.1, 4807 sayılı 

kanunlarla bunların 'ek ve tadilleri, 
2, 8779 sayılı Kamımın geçici 2 nci mad

desi hükmü'hariç olmak, üzere diğer hükümîeıi 
ve 4 ncü maddesi hükmü hariç 4990 saydı Ka
nun hükümleri.. 

( S. Sa; 

(İEOİOİ MADDİ] l. — Hükümetin geçici 1 
nei maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

(İedikli subayların intibakı : 

(f'KÇÎ(VÎ MADDE 2. — Deniz ve hava sınıf
larında görevli bulunan gedikli subaylar hak
kında da, özel kanunlarındaki, müktesep hak ve 
unvanları baki kalmak sartiyle; bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

<JK<Jl(tf MADDE 3. — A) Halen müstahdem 
olan gedikli erbaşlar bu kanunun 12 ve 17 nci 
maddeleriyle tesbit edilmiş olan rütbe ve derece 
aylıklarını bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takip eden ay başından itibaren alırlar. 

B) Ci edildi. subaylara bu kanunun yayımı 
tarihini takip eden ay başından itibaren 17 nei 
maddenin 8 ncü yükselme derecesinde gösteri
len başgediklilere verilen aylık verilir.. 

MADDE 40. —• 1. 2505, 3134, 3221, 3779, 
4140, 4260ı 4601, 4807 ve 4990; sayılı kanunlarla 

j bunların ek ve tUdilleri; 
j 2. 1076 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi; 

3. 5430 sayılı .Kanunun 6 nci maddesinin 
| dördüncü fıkrası hükmü; 
i 4. -1861 sayılı Kanun ve buna ek ve 1 Adil

isi : 261) 
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MADDE 28.•-- 4214 saydı Kanım gedikli <u\ 
başlar hakkında da uygulanır, 

GEÇİCİ MADDE 1. — .Bu karnından evvel 
gedikli erbaş olanlarla yetiştirilmekte bulunan
ların mecburi hizmetleri on iki" sene olarak 
kalır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Deniz ve hava sınıf
la rında görevli bulunan gedikli subaylardan 
istiyenleT, hizmet sürelerine göre baş gedikli 
sınıfına geçirilirler. Bu sınıfa geçmek istemiyen-
ler hakkında 24 Şubat 1:330 tarihli Gedikli Za- . 
bit an Kanunu ile 508 ve 587 sayılı Kanun hü
kümlerinin tatbikma devam olunur. 

Başgedikli sınıfına geçmek istem iyenle rin 
halen bulundukları kadro aylığı 250 lira tutarı 
85 lira sayılır. Bu aylığı dört yıl almış olanlara 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ay başından itibaren iki üst dere'ce aylığı ve
rilir. Bunlar ayrıca 4508 sayılı Kanunun 6, 7, ve 
8. maddeleri hükümlerinden faydalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. - - Halen görevli bulu
nan gedikli"-erbaşlar bu kanunun 9 usu ve 14 

_ neü maddeleri ile tesbit edilmiş olan rütbe ve 
kademe aylıklarını 1)u kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden ay başından itibaren alır
lar. Bunların aynı rütbede veya eski aylık ka
demesinde geçen süreleri yeri i aylıklarındaki 
yükselme sürelerine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Kana- | 
nuna bağlı A işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 1 500 000 liralık aktar- ı 
ma. yapılmıştır. • 

MADDE 29. — 2505, 8134, 3221, 3779, 4601, 
4807 ye 4990 sayılı kanunlarla 1076 sayılı Kaııu- | 
nun 4 neü maddesi, 4779 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi ve 5430 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin 4 neü fıkrası ve 186.1. sayılı kanunla ek ve 
tadillerinin bu kanuna aykırı hükümleri yürür- [ 
bükten kaldırılmıştır, j 

, ( & Sayısı : 
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U)7(> sayılı Kamınım 4 ııcii. maddesi lıül 
mu,. 

4. Uzman Çavuş yetiştirilmesi hakkındaki 
54İ30 sayılı Kanunun fi neı maddesinin 4 ııcii 
fıkrası, hükmü. 

5. 3 861 sayılı Kanunla ek ve tadillerinin 
İm kanuna aykırı hükümleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 40. — Bu kanun 28 Şubat 1951 ta
rihinde yürürlüğe »'irer. 

MADDE 41. —- İki kanun hükümlerini Mü 
lî Savunma, İçişleri. Maliye ve (İümrak ve Te
kel Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
$. üünalkay Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

Ç. 8. Barlas Fmd Sirmen 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

// . Çalar 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekti. ve Ticaret Bakanı 

Vedat Dicleli 
Gîbırük ve Tekel Bakanı 

J)r. F. >S\ Biirge, 
'Ulaştırma Bakanı 

E. Erişir(jiİ 
Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizii 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Balgam 
Münir Birsel 

M. S. K. 

terinin bu kanuna aykırı hükümleri; 
5. 4370 sayılı Kanunim bu kanuna 

hükümleri kaldırılmıştır. 
aykırı 

MADDE 41. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 42. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve-Gümrük ve 

Tekel Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 261 ) 
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MADDE 30. •-- Bu kanun 30 Haziran 1050 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

( & Sayısı . 2G1) 



B. • M. 

201 

209' 

lliıicr Komisyonunun değiştirişinc bağlı 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Millî tanınma linl-anhgı Kara Kmvetleri kısmı 

Aylıklar 

Düşülen Eklenen 

700 000 

40» 
' 1 

i .. : . t. 

201 

209 

409-
1 

- 3 

201 

209 

5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) ye (.]) fıkraları l 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı' 

Muayyenat :̂ " i 
Tayinat 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma ' 

200 000 

Hava Kuvvetleri kımıı 
Aylıklar 

-
Bölüm toplamı 

hısıma 

840.000 
üO 000 

900 000 

225 000 

5434 sayılı Kanuunun 14 neü maddesiniu (D) ve (J) madde
leri gereğince T, G. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

Muayyenat ' , " < . • . • - • • • 
Tayinat 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

. . ' . - • Bölüm toplam?. 

75 000 

280flDQ0 
2ûk00a 

Deniz kısmı 
Aylıklar 

3ÖOİ0O0 

5434 sayılı Kanunun 14 neü madder-ânin (D) ve (J) fıkra- t 
lan gereğince T. (J. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı i 

225 000 

75 000 

409 

' » 

• . . "I * « 

. > 
I 

Muayyenat 
Tayinat 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

; » ' • * ; ' * î * ; ' f 

* ; 

Bölüm toplamı 

GENEL ÎTOPLAM 

28d-oöo; 
20t000 

30^000 

*m *» 

1 öOffiOOÛ 1 500 000 

r 
w. 

( S . Sayışı : 2(>1 ) 


