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İçindekiler 
Sayfa 
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941:942 
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1. — Tutanak özetleri 
A — Geçen, tutanak özeti 
B — Son tutanak özeti 

. 2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 943 
1. — istanbul Milletvekili Fuad Hulusi 

Demirelli'nin, altıncı dereceye kadar olan 
memurların yargılanacakları vazifeli mah
kemenin Adalet Bakanlığınca tâyinine dair 
olan Kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkında önergesi (4/217) 943:944 

2. — Avrupa Dışişleri Bakanları İk
tisadi îş Birliği Konseyine Türkiye'yi tem-
silen giden Dışişleri Bakanı Necmettin 
.Sadak'm dönüşüne kadar Devlet Bakanı 
Cemil Said Bari as 'm vekillik edeceğine dair 
Cumhur Başkanlığı tezkeresi (3/508) 981 

4. — Görüşülen işler 944 
1. — Turizm Müesseselerini Teşvik 

Kanunu tasarısı ile Denizli Milletvekili Dr. 
Behçet Uz'un, Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/742, 2/192) 944:946,956,981,1051:1054 

2. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/735) 947, 

956,981,1055:1058 

Sayra 
3. — İktisadi Buhran Vergisi Kanunu

nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1/740) 947:948,956,981,1059:1062 

4. -— Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/734) 948,956,981,1063:1066 

5. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Gümrük Kanununun 17 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/235) 948:949,956,981,1067:1070 

6. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kânuna bir madde 
eklenmesine dair Kanun, tasarısı ve Ticaret 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/739) 949: 

951,956,981,1071:1074 
7. — 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla İş

letilmesi Cenup Demiryolları Türk Ano
nim Ortaklığına verilmiş olan Demiryol 
İşletmesinin Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğüne devri 
hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesindeki (Almakta oldukları 
aylıklar) tâbirinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Ulaştırma Komis
yonu raporu (3/478) 951 



Sayfa 
8. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, 

4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla veri
len tazminat ve ödeneklerden ne suretle 
vergi kesileceğinin yorumlanmasına dair 
önergesi ve Millî Eğitim, Adalet ve İçişleri 
Komisyonları raporları ile Maliye Komis
yonu mütalâası (4/91) 951 

9. — Suşehri Belediye Başkanı Müş
tak Mutlu ve Belediye Encümeni Üyele
rinden ismail Kutlu ve Galip Doğruyol'un 
Millî Korunma dâvalarına bakmaya yetkili 
Sivas Asliye Ceza Yargıçlığmca hükümlü 
bulundukları ikişer ay hapis, 60 ar lira 
ağır para cezası ve 6 şar ay memuriyetten 
mahrumiyet cezalarının affı hakkında 
Adalet Komisyonu raporu (5/121) 952:955 

10. — istanbul Barosu Avukatlarından 
Saip Şevket Korasan'm hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu 
raporu (5/124) 955 

11. — Midyat ilçesinden Isaoğhı 1319 
doğumlu Cebrail özcan'm hükümlü oldu
ğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyo
nu raporu (5/123) 955:956 

12. — Ankara - Çankırı Caddesi Ma
liye Meslek Okulu Sokak No. 25 te mukim 
Jandarma Başgediklisi Bayram Eralp 'm 
hükümlü olduğu cezanın affı hakkında Ada
let Komisyonu raporu (5/122) 956 

13. — Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı 
ile Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-
öz'ün, Orman Kanununun bâzı maddeleri
nin, değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
ve Tarım, Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/553, 2/114) 956:978,993,1037,1075: 

1078 
14. — Orman Kanununa bâzı hükümler 

eklenmesine ve bu kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair olan 
4785 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve 
Tarım ve içişleri Komisyonları raporları 
ile Maliye Komisyonnu mütalâası ve Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (1/320) 978 : 

981,982,993,1037,1079:1082 
15. — Atatürk Orman Çiftliği Müdür

lüğü Görev ve Kuruluş Kanunu tasarısı ve 

Sayfa 
Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/757) 982:984,993,1037,1083:1086 

16. — Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sının dağıtacağı kârın Hazinece ikmali 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/764) 984:985,993,1037,1087:1090 

17. —• Pasaport Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve içişleri Komisyonları raporla
rı (1/748) 985 #86 

18. — Yüksek Öğrenim öğrenci Yurt
ları ve Aş Evleri hakkındaki 5375 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Büstçe Komisyonları raporları (1/761) 986: 

988,993,1037,1091:1094 
19. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Götf-ev-
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin rasatha
ne oaşlıklı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarıları ile Kars Millet-
ekili Tezer Taşkıran'ın Kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları ra
porları (İ/729, 730, 760, 2/231) 988:989,993, 

1037,1095:1098 
20. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Gö

revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/751) 989:996 

21. — Eskişehir'de sel baskınından za
rar görenler için yaptırılacak meskenler 
hakkında Kanun tasarısı ile Eskişehir Mil
letvekili Kemal Zeytinoğlu ve iki arkada
şının, Eskişehir'de yaptırılacak meskenler 
hakkında Kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/765, 2/233) 996:1008,1012,1037, 

1099 :1102 
22. — Belediye Kanununa bâzı mad

deler eklenmesine dair Kanun tasarısı ve 
içişleri Komisyonu raporu ile Bütçe Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (1/744) 1008:1010 

23. — Köy okulları ve köy enstitüleri 
teşkilâtına dair olan 4274 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında Kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/759) 1010:1011 
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Sayfa 
28. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Gl. Sadık Aldoğan'ın, Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/398) 1035:1037 

Sayfa 
24. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/766) 1011:1012, 

1032,1037,1103:1106 
25. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1/733) 1012:1015 
26. —̂  Afyon Karahisar Milletvekili 

Gl. Sadık Aldoğan'ın, Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/506) 1015:1034 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Gl. Sadık Aldoğan'ın, Milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon, raporu (3/442) 1034:1035 

A. — Geçen 

Birinci Oturum 
Gedikli Erbaş Kanunu tasarısının tümü açık 

oya konuldu. 
Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'm, 

Dilekçe Komisyonunun Haftalık Karar Cetvelin
deki 2331 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair olan önergesi, isteği üzerine geri ve
rildi. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Ma

navgat ilçesinin Ulan Ovasının sulama işiyle 
Serik İlçesinin Çiftçi Alanının sulama etüdü ve 
Karagöl'ün kurutulması için ne düşünüldüğüne 
dair olan sözlü sorusuna, Bayındırlık ve Tarım 
Bakanları cevap verdiler. 

Türk Tütün Ortaklığı Kanunu tasarısının 
maddeleri üzerinde görüşüldü. 

Gedikli Erbaş Kanunu kabul olundu. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 

verildi. 

5. — önergeler 1038 
1. — Konya Milletvekili Tevfik Fikret 

Sılay ve Trabzon Milletvekili Faik Ah-
med Barutçu 'nun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçimlinin yenilenmesi hakkındaki 
önergesi (4/220) 1038:1046,1046,1107:1110 

2. — Trabzon Milletvekili Faik Ah-
med Barutçu ve Konya Milletvekili Tevfik 
Fikret Sılay'm, Büyük Millet Meclisinin 8 
nci dönem çalışmalarına son verilerek yeni 
Meclisin 22 Mayıs 1950 de olağanüstü top
lanmasına dair önergesi (4/221) 1046:1048 

tuanak özeti 

Üçüncü Oturum 
Türk Tütün Ortaklığı Kanunu kabul edildi. 
3062 sayılı Kanunun birinci maddesinin de

ğiştirilmesine dair olan Kanun, kabul olundu. 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan 3656 ve 4644 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvellerin İstatistik Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması ve İstatis
tik Genel Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri 
hakkındaki 1554 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Millî, ırkî, dinî, kütlelerin kısmen veya ta
mamen imha suçunun «Genocide» önlenmesi ve 
cezalandırılması hakındaki Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin de katılmasının onanmasına dair 
olan Kanun, kabul edildi. 

3491 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 28 nci maddenin kaldırılmasına ve 
bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
olan Kanun, kabul edildi. 

Sayımlar Kanunu, kabul olundu. 
1580 sayılı Belediye Kanununun bâzı madde-

1. — TUTANAK ÖZETLERİ 



lerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bâzı 
fıkralar ilâvesine dair Kanun tasarısı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonuna verildi. 

Tarım Bakanlığına bağlı okul ve kurumların 
idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek Kanun. 
kabul edildi. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı Kanu
na ek Kanun, kabul edildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiş
tiren 4665 sayılı Kanuna ek Kanun, kabul olun
du. 

Millî Kütüphane Kuruluşu hakkındaki Ka
nun, kabul edildi. 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanuna ek Ka
nun, kabul olundu. 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanu
na ek Kanun, kabul edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki 2800 sayılı Kanunda bâzı deği
şiklikler yapılmasına dair olan 3665 sayılı Kanu
na ek Kanun, kabul olundu. 

Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal Bilgiler 
Fakültesi adiyle Ankara Üniversitesine katılması 
hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Saat 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C. K. Incedayt 8. Pek 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz TJras 

Dördüncü Oturum 
Av Vergisinin kaldırılmasına dair Kanun, ka

bul olundu. 

8 
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu 'nun, 

şeker ve pancar fiyatlarına dair olan sözlü soru-

1 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
109 ncu maddesinin (D) fıkrasının kaldırılması 

i hakkındaki Kanun, kabul edildi. 
I Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik îş Bir

liği İdaresinin teknik yardım fonundan fayda
lanmak suretiyle getirilecek personele ödenecek 
dolar tahsislerine ait olmak üzere Amerika Bü
yük Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle varılan 
Anlaşmanın onanması hakkındaki Kanun, kabul 
edildi. 

Yüzbaşı Tevfik Gülçür'ün hükümlü bulundu-
I ğu cezanın affı hakkındaki Kanun, kabul edildi. 
[ Yüzbaşı Mithatoğlu Şakir Altan'm, hükümlü 

bulunduğu cezanın affı hakkındaki Kanun, ka
bul olundu. 

Nallıhan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eem-
I zi Mahmutoğlu'nun hükümlü bulunduğu cezanın 
I affı hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

5526 sayılı Kanunla onanan Anlaşmaya ait 
Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği mek
tubunun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun kabul olundu. 

[ Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcut
ların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı Kanu
na ek Kanun, kabul edildi. 

! Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilâtına 
dair 4274 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki Kanun tasarısı dikkate alman öner-

| ge ile birlikte Komisyona verildi. 
i 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı 

giriş genel tarifesi cetvelinde değişiklikler yapıl-
I ması hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Af Kanunu tasarısının maddeleri üzerinde 
; görüşüldü. 
I 24 . 111 . 1950 Cuma günü saat 10 da topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 

I Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Tunceli Milletvekili 
G. K. Incedayı Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

I C. Aksu 

TU 

' su, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/472). 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önerge 
1. — Sivas Milletvekili Gl. Fikri Tirkeş'in, 

Dilekçe Komisyonunun 23 . III . 1950 tarihli 
Ijlaftalık Karar Cetvelindeki 3009 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/218) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

1. — İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi De-
mirelli'nin, altıncı dereceye kadar olan memur
ların yargılanacakları vazifeli mahkemenin Adar-
let Bakanlığınca tâyinine dair olan Kanun tek
lifinin gündeme alınması hakkında önergesi 
(4/217) 

BAŞKAN — îstanubl Milletvekili Fuad Hu
lusi Beyin önergesi vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 
Memurların muhakemelerine dair olan Ka

nun teklifim Hükümet tarafından Meclise geti
rilen ve aynı konuya taallûk eden bir kanun ta-
sarısiyle birlikte alt olduğu komisyonlarda bir 
kaç kere bir buçuk aydan beri hâlâ müzakere 
ve intaç edilmemiş olduğundan İçtüzüğümüzün 
36 ncı maddesi hükmünce Kamutayın gündemi
ne alınarak müzakereye konulmasını saygı ile 
dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Fuad Hulusi Demirelli 

FUAD HULÜSÎ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarea pek iyi bilinmektedir ki, 
halen elde bulunan ve yürürlükte olan bir Me
murin Muhakemat Kanunu vardır. Bu kanun 
çok eski bir kanundur. Anayasa hükümleriyle 

Rapor 
2. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Gö

rev ve Kuruluş. Kanunu tasarısı ve Tarım ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/757) (Günde
me). 

Danıştaya verilen idari kaza salâhiyeti ile mü
nasebeti olmıyan, Danıştaya cezai bir salâhiyet 
veren bir kanundur. Bunun tadilini Hükümet 
de lüzumlu gördüğü için, benim bu husustaki 
vâki teklifimden sonra, Hükümet de bir tasarı 
tanzim ederek Büyük Meclise sevketmiştir. Ben 
kendi teklifim hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. Elde mevcut bulunan Memurin Muhakemat 
Kanununun bu şekilde kalmasına elbette cevaz 
vermezsiniz. Teklifimle Hükümetin tasarısı bir 
arada müzakere edilecekti. Ana Komisyon be
nim, hayır benim diye Adalet ve İçişleri komis
yonları arasında çıkan bir ihtilâf yüzünden hâ
lâ bu komisyonlarda müzakere ve intaç edilme
miş bulunuyor. Onun için Kamutayın gündemi
ne alınıp burada müzakere edilmesini kabul bu
yurmanızı bilhassa ve ehemmiyetle rica ederim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Ben de bir şey konuşacağım. 

BAŞKAN — Bunun hakkında mı? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyfon Karahisar) — 

Başka bir şey. 
BAŞKAN — Adalet Komisyonu hazır değil

dir. Adalet Komisyonu geldiğinde Fuad Hulusi 
Beyin teklifi hakkında mütalâası alınacaktır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyfon Karahisar) — 
Benim Başkanlığa tevdi ettiğim bir soru öner-

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Aziz Uras (Mardin). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANİNİN KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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gesi vardır. İçişleri Bakanından sözlü olarak 
cevaplandırmasını istiyorum. Gündeme alınma
mıştır. Cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Üzerinden her halde iki birle-

O : 1 
şim geçmemiştir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) -
Geçti efendim. 

BAŞKAN — Tarihine bakalım, arzedelim. 

4. — GÖEÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 
tasarısı ile Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'-
un, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/742, 2/192) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yar mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. İvedilik önergesi var. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm hakkındaki Kanun tasarısının ivedi

likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Denizli Milletvekili 
Dr. Behçet Uz 

BAŞKAN —• İvedilik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
lik kabul edilmiştir. 

Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 

MADDE 1. — 5392 sayılı Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 17 nci maddesine göre teşekkül eden Turizm 
Danışma Kurulunca tesbit edilecek mahallerde 
bulunup bu kanunun 2 nci maddesine göre tâyin 
olunan vasıfları haiz olan oteller, pansiyonlar, 
gazino ve lokantalar, plajlar, kamplar, eğlence 
yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, isti
rahat v^ tedavi müesseseleri ve mümasili tesis
ler; bu kanunun uygulanmasında «Turizm mü
essesesi» sayılır. 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Efendim, 
pansiyonlar, gazino ve lokantalar, Plajlar ve 
pastahanelerin konması için bir önerge veriyo-. 
rum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN —• Komisyon ne diyor -efendim? 
GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ KEMAL TURAN 

(İsparta) — Buraya ithal edilmesi teklif edi
len pastahane ve kahvehaneler, devamlı olan 
müesseseler1 değildir. Bunlar sık sık yer değiş-

[1] 245 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır 

tirebüir. Halbuki bu turizm müesseseleri de
vamlılık arzeden müesseseler olacaktır. Bunlara 
uzun vadeli belgeler, krediler verilecektir. 

Sayın arkadaşımız kanunun umumi bünye
sini görürlerse takdir ederler ki, bu hududu 
genişletmek bu bakmdan, turizm müesseseleri
nin devamlılığı bakımından ve arzu edilen ne
ticelere ulaşmak bakımından müşkülât doğura
caktır. 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Vazgeçjtim. 
BAŞKAN —• 'önerge yoktur. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin haiz 
olacakları vasıflar Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün teklifi üzerine Turizm Da
nışma Kurulunca belli edilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler 
den faydalanmak için bir «Turizm Müessesesi 
belgesi» alnması şarttır. 

Belge, birinci maddede işaret edilen mahal
lerde kurulmuş veya kurulacak müesseselerden 
ikinci maddede yazılı vasıfları haiz olduğu Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce ka
bul edilenlere Bakanlar Kurulu kararı ile adı 
geçen Genel Müdürlükçe verilir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
belge almak istiyen teşebbüslerin ekonomik du
rumlarını ve malî imkânlarını .turizm bakımın
dan faydalı olup olmıyacaklarmı kendi teşkilâ
tı vasıtasiyle tahkik ve tetkik ettirebilir. 

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

MADDE 4. — Belge almış olan müesseselerin 
belgenin verilmesinde âmil olan vasıfları muha
faza edip etmedikleri Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün göreceği lüzum üzerine 
heı zaman kontrol edilebilir. 

m 
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Turizm müesseselerimi] sahip, müstecir ve I 

idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden is
t e n e n l e r türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettir
mek ve gereken bilgileri doğru olarak vermek 
ve gerekli kolaylıkları göstermekle mükelleftirler. J 

BAŞKAN i,— Söz ıstiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.v. Etmiyenler... Madde Kabul olun- I 
du. 

MADDE 5. —• Kontroı sonunda bu gibi mü 
esseselerin muayyen vasıflarında görülecek ek
siklik ve aksaklıkların tâyin edilecek müddet 
idinde düzeltilmesi ve düzenlenmesi için Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce müesse 
şeye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu ihtarda tâyin 
edilen müddet sonunda istenilen düzeltme ve 
düzenlenmeleri yapmamış olan müesseselere ikin
ci bir ihtarda bulunulur. İkinci ihtarda tâyin 
edilen müddet zarfında da gerekli düzeltme ve 
düzenlemeler yapılmazsa belgenin o yıl için te
min ettiği faydalar hükümden kalkar. Bir yıl 
içinde aynı sebep dolayısiyle verilen üç ihtarın 
neticesiz kalması yahut ayrı ayrı sebeplerle altı 
ihtar verilmesi veyahut Genel Müdürlükçe ka
bule şayan görülmiyen sebeplerle bir müessese
nin bir yıl müddetle kapalı tutulması hallerinde 
o müesseseye ait belge Genel Müdürlükçe iptal 
olunur. 

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

MADDE &. — Üçüncü maddede yazılı «Tu
rizm müessesesi belgesi» ni almış olan teşebbüs- 1 
lerin tesis, inşa, ıslah ye tevsilerine lüzumlu ara
zi ile arsa ve binalardan Devletin hüküm veya 
tasarrufu altında yahut hususi mülkiyetinde bu
lunanlar başka bir cihete tahsis edilmemiş olmak | 
kaydiyle takdir olunacak bedelleri yirmi yılda 
ödenmek üzere Bakanlar Kurulu kararına müs
teniden bu kabî] müesseseleri kurmak istiyen 
gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. Ancak; 

A) Bu gayrimenkuller temlikleri tarihin
den itibaren yirmi yıl içinde tahsis maksadı dı
şında kullanılmak üzere başkalarına satılamazlar. 

B) Bu gayrimenkuller yirmi yıl müddetle 
tahsis maksatları dışında kullanılamazlar. 

C) Belgesi iptal olunan teşebbüsün takdiri 
bedelle ve taksitle aldığı gayrimenkule ait borç 
taksitleri muacceliyet kesbeder ve Tahsili Em
val Kanunur hükümleri dairesinde tahsil olunur. 1 
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D) Takdiri bedelle satılan gayrimenkuller 

üzerinde Hazine alacağını teminen birinci dere
ce ve sırada ipotek tesis edilir. 

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

MADDE 7. — Altıncı madde gereğince Ha
zineden gayrimenkul almış olan teşebbüsler 

bunlaı üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve se
kizinci maddede yazılı kredi fonundan fayda
lanmak istedikleri ve bu istekleri kabul olundu
ğu takdirde, adı geçen maddenin 4 ncü fıkrası
na göre gayrimenkul üzerinde Hazine lehine te
sis edilmiş bulunan ipotekli alacak Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına devrolunur ve devir tapu
ya tescil edilir. 

ipoteğin devri halinde Hazine alacağı, borç
ludan tahsil edildikçe tahsil edilen miktar Ha
zineye verilmek üzere bankaca temin edilir ve 
altıncı maddenin «C» fıkrasında gösterilen ta
kibat banka usullerine göre yürütülür. Altıncı 
maddenin (A) ve (B) fıkralarındaki hükümler, 
krediden faydalanan inşaata da şâmil olmak kay
diyle mahfuzdur. 

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

MADDE 8. — 1951 Bütçe yılından itibaren 
ve (1) milyon lira olmak üzere her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekle on yıl 
içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde 
«Turizm kredisi fonu» adı ile on milyon liralık 
bir fon tesis olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
AHMET BEMZl YÜREĞİR (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar, turizmin ehemmiyeti 
hakkında söz söylemek zaittir. Gerek döviz sağ
lamak ve gerek propaganda temini bakımından 
bunun üzerinde ehemmiyetle durulması takdire 
şayandır. Yalnız bir fon meselesi vardır ki, 
şimdi o maddeye gelmiş bulunuyoruz. Her sene 
için bir milyon lira kabul edilmiştir. Bu su
retle 10 yılda 10 milyon liralık fon Emlâk Kredi 
Bankasında tesis edilecektir. Bu fondan icabe-
denlere yardımda bulunulacak ve sarfedile-
eektir. 

Bendenizce bu dâvayı süratlendirmek için 
senevi bir milyon lira ayrılması kâfi değildir. 
Hiç olmazsa iki milyon lira ayırırsak daha sür
atle hedefe varmak mümkün* olacaktır. Her yıl 
iki milyon liralık bir fon ayrılmasını bendeniz 
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MADDE 9. — «Turizm müessesesi belgesi» 

almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa ede
cekleri tesislerin inşa, tevsi, teçhiz ve tefrişle
ri için kurucularına veya sahip ve kiracılarına 
yedinci maddede yazılı fondan vâde ile ve % 5 
den çok olmamak üzere Banka esaslarına göre, 
faizle kredi verilebilir. Kiracılara verilecek kre
dinin vâdesi kira müddetinin sonunu geçemez. 

Krediler kredi mevzularının veya keşif be
dellerinin % 50 sini aşamazlar. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

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

B : 72 24. 
Arz ve teklif ediyorum ve bunun için de bir 
önerge veriyorum. Kabulünü dilerim. 

GEÇİC! KOMISYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
TURAN (İsparta) — Efendim, sayın arkada
şım turizm işlerinin süratlendirilmesi ve turiz
min memlekette geniş bir şekilde teşvik edilme
si yolundaki dileklerinde tamamen haklıdır
lar. Nitekim kanunun bütün amacı da budur. 
Filhakika Devlet her yıl bir milyon lira ayıra
rak on senede on milyon liralık bir fon ayırı
yor. Bunu kâfi derecede bulmadığı için, Ko
misyonumuz, üzerinde esaslı surette durmuştur. 
Hükümeti dinledik, Hükümetin cevabı malî 
imkânların darlığı olmuştur. Elbetteki Komis
yonumuz da bu malî imkânın genişletilmiş ol
masında fayda görür. 

Yalnız asıl mesele, bizi düşündüren en mü
him nokta, şudur: Bugün turizm endüstri ol
muştur dünya edebiyatında turizm endüstri 
diye bir şey yer almıştır. 

Halbuki memlekette yabancı sermaye ile 
endüstrinin kurulması, kabul buyuracağmız 
kanunlarla, yapılan anlaşmalarla genişletilmiş 
oluyor. Bundan turizm müesseseleri istifade 
edecektir. Uzun boylu konuşuldu. Binaenaleyh 
bu bir milyon lira çok azdır. Yabancı sermaye 
ile kurulacak tesislerle işin genişleyeceğini ümit 
etmekteyim. Komisyonumuz mamafih fon artır
mayı kabul buyurursanız elbette faydalı olur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 8 de 1951 Bütçe yılından itibaren ve 

bir milyon lira sözünün 2 milyon lira olmak 
üzere fon tesisi teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Dr. BEH

ÇET UZ (Denizli) — Bu iyi bir şeydir ama 
tasarının kanunlaşmasının geri kalmasına se
bep olur. Arkadaşımdan rica ediyorum, öner
gesini geri alsın. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor mu
sunuz ? 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Geri alıyorum. 

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

MADDE 10. — Krediler Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası tarafından tahsil ve takip olu
nur. Zamanında ödenmiyen taksitler vâde ta
rihinden itibaren bankanın cari faiz nispetleri
ne göre hesap edilir. 

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

MADDE 11. — Belge almış ve bu kanunun 
teşvik hükümlerinden faydalanmış bulunan 
müesseselerin oda, banyo, tedavi, yemek, içki ve 
eğlence fiyatlarını kendileri serbestçe tesbit 
edebilirler. Ancak Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü iç ve dış turizmin teşviki bakı
mından fahiş gördüğü fiyatlarla mahallî bele
diyelerin mütalâalarını da alarak gerekli tenzi
lâtın yapılmasını talep edebilir. Genel Müdür
lüğün tenzilât talebini üç ihtara rağmen yerine 
getirmiyen müesseselerin belgeleri iptal olunur. 

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

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
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Yine Turizm Kanunu ile alâkalı Bina Vergi

si Kanunu tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

2. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/735) | 1 ] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Maddelere geçilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hakkında bir teklif var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bö

lümünün 2 nci maddesini teşkil eden (Bina Ver
gisi Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine) dair Kanun tasarısının ivedilikle konuşul
masını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir.. 

Bina Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1837 sayılı Bina Vergisi Ka
nununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Yeniden yapılan binalar inşaatlarının hita
mını takip eden malî yıldan itibaren üç yıl 
süre ile bu vergiden müstesnadır. Bu muafi
yet muhacir iskânına mahsus inşaatta beş, sey
yar aşiretlere mahsus inşaatta on, Turizm Mü
esseselerini Teşvik Kanununun hükümleri da
iresinde «Turizm müessesi belgesi» almış olan 
teşebbüslerin, adı geen kanunda yazılı mak
sada tahsis edecekleri inşaatta on yıldır. 

Mevcut binalara yapılacaek ilâveler inşaat 
hükmündedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur: Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

[1] 241 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dır, 
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MADDE 3; — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 

Başkanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.., 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Yine bu tasarı ile alâkadar olan aşağıki ta

sarının görüşülmesine geçiyoruz. 

3. — İktisadi Buhmn Vergisi Kanununun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/740) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesi hakkında teklif vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri bö

lümünün 3 ncü maddesini teşkil eden İktisadi 
Buhran Vergisi Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısının ivedi
likle konuşulmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

iktisadi Buhran Vergisi Kanununun 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1996 sayılı İktisadi Buhran 
Vergisi Kanununun birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

«Turizm müesseselerini teşvik kanunu hü
kümleri dairesinde «Turizm müessesesi belgesi» 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda ya
zılı maksada tahsis edikleri tesisleri inşaatın ik
malini takip eden malî yıldan itibaren 10 yıl sü
re ile bina Buhran Vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — Sös isi'yen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

fi] 240 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

/. — Arazi Vcryisi Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra eklen Jilesine dair Kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/734) [1 | 

BAŞKAN — İvedilikle ve öneelikle görüşül
mesi hakkında bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bö

lümünün 4 ncü maddesini teşkil eden (Arazi 
Yergisi Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki Kanun teklifinin ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin TJIusoy 

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

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
in iyenler... İvedilikle görüşülmesi teklifi kabul 
edilmiştir. 

Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1833 sayılı Arazi Vergisi Ka
nununun 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

«G. Turizm Müesseselerini Teşvik Kanu
nunun hükümleri dairesinde «turizm müessesesi 
belgesi» almış olan teşebbüslerin adı geçen ka
nunda yazılı maksada tahsis ettikleri arazi on 
yıl süre ile». 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E ürü
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E tın i -
venler... Kabul edilmiştir. 

1950 O : 1 

l] 242 sayılı basma/yazı tutanağın sonunda-

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakıdan yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler,.. Külli
yeliler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum 

.5. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Geçiri Ko
misyon raporu (2/235) | 1 | 

BAŞKAN — Önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bölü

münün 5 nci maddesini teşkil eden Gümrük Ka
nunun 17 nci maddesine bîr fıkra eklenmesi 
iıakkındaki teklifimin ivedilikle görüşülmesini 
nw, ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is-
ı.iyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifini kabul edenler... Ktmiyen-
ler... İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 

MA DDK 1. - 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 17 ncî maddesinin 3 numaralı bendine aşağı
daki «C» işaretli fıkra eklenmiştir : 

O) Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu
nun hükümleri dairesinde «turizm belgesi» almış 
dan teşebbüslerin ihtiyaçları için getirilecek akar 
su boru ve muslukları, Jâvabo, banyo, bi'de gibi 
sıhhi tesislere mahsus eşya, kalorifer kazan 
lan, radyotor boru ve bunların parçaları bu teşeb
büslerin m ut bak, fırın ve ocakları, bulaşık yıka
ma ve kurutma makina ve cihazları ile çamaşıı 
yıkama ve ütüleme makina ve cihazları (El ütü
leri hariçtir), buz dolapları ve kaplıcalarda te
davi içinıkııllanılan fennî al Pıt ve cihazlardan; 

Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul edilenler. 
(Bir defaya mahsus olmak ve faturaları ayrıca 
Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmek, bu ka-

1 | .241 saydı basnuıyam tutanağın sonunda -
dır, j dur. 
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nun un yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl 
içinde ithal olunmak şartiyle ). 

BAŞKAN — Madde hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm sahasına dâhil olan sıcak sn mmtaka-

1 arının en mühim işi suları künklerden kurtar
mak ve demir borulara almaktır. 

Bu sebeple birinci maddenin (C) fıkrasında
ki (dahilî) kelimesinin kaldırılmasını teklif ede
rim. 

Bursa Milletvekili 
Muhittin Baha Pars 

BAŞKAN —- Komisyon ne diyor? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

TURAN (İsparta) — Efendim, maddeye Komis
yon bir seyyaliyet vermiştir. Bu sayılan şeyler
den daha nelerin girmesi kaini olacağı Bayındır
lık Bakanlığının faturayı tasdikiyle taayyün 
edecektir. Eğer faturaların tasdikiyle arkadar
şımızın bahis buyurduğu tesisat da binanın za
ruri eşyasından olarak kabul edilirse, elbette o 
da istifade edecektir. Maamafih ısrar olunursa 
ayrıca da tasrih edilebilir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bu 
muafiyetlerin Hazineye yıllık maliyeti nedir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
TURAN (İsparta) — Böyle bir hesap yapmaya 
burada imkân yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyoruz. 
(Bursa Milletvekili Muhittin Baha Fars'ın 

Önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon da muva

fakat ediyor. Nazarı itibara alanlar ... A imıyan
lar ... önerge nazarı itibara alınmıştır. 

(Diihil) kelimesi çıkarılmak suretiyle madde
yi kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. —. Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6'. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak--
kındakd Kanunun bâzı maddelerinin değiştiriU 
meşine ve bu kamına bir madde eklenmesine da
ir Kanun tasarısı ve Ticaret ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/739) |1] 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 6 numaralı Kanun tasarısının ivedi
likle görüşülmesini teklif ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) --Efen
dim, küçük sanatkâr ve küçük esnafın kredi ih
tiyacını karşılamak meselesi hakikaten mühim 
bir memleket meselesidir. Bu tasarıda, bu vadi
deki imkânları genişletmeyi hedef tuttuğu için 
elbette ki, hayırlı ve isabetlidir. Yalnız şimdiye 
kadar memleketimizde yer yer küçük sanat er
babının kredi ihtiyarlarını karşılamak için bir
çok teşebbüsler yapılmış ise de, maalesef faali
yet ve istikametinin ve kuruluş maksatlarının 
haricine çıkması neticesi dolayısiyledir ki; is
tenilen maksat hâsıl olamamıştır. Ben bu ka
nun kabul edilirken bu noktanın göz önünde 
tutulmasının uygun olacağı düşüncesindeyim. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Muh
terem arkadaşlar ; Tahtakıhç arkadaşımız çok 
güzel bir noktaya temas ettiler. Halk Bankası, 
Türkiyenin küçük sanat erbabının kredi ihti
yacım karşılamak maksadiyle kurulmuştur. Zi
ra millî bankalar bunlar için o kadar elverişli 
imkân sağlamamaktadır. Ancak bu bankanın 
millî bankalar kadar sermayesi olmadığı ve 
millî bankaların sermayeleri artırıldığı halde 
Halk Bankasının darlık içinde bulunduğu yük
sek malûmunuzdur. Küçük sanat erbabının ih
tiyacını karşılamak için bu bankanın da sermea-
yesinin, artırılması çok yerinde olur. Arzetti-
ğiın gibi, diğer millî bankalar küçük sanat er
babı için kredi açmamaktadır. Nihayet Halk 
Bankası müessesesinin bütün, faaliyetlerini kü
çük sanat erbabının kredi ihtiyaçlarına has
retmesini bilhassa rica ederim. 

1] 269 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
\ dır. 
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Halk Ban- I 

kası sermayesinin artırılması hususucnda Hü
kümet tarafından gelen teşebbüsü takdirle kar
şılarım. Bu mevzuda Tlükünıcetten bir ricada 
bulunacağım. Anadolu kasabalarında küçük 
esnafın ve halkın ktedi ihtiyacını karşılayan 
bankalar vardır. Bunların Bakanlık tarafından 
esaslı bir kontrole tâbi tutulmasını ve vazifele
rini yapmaları hususunda desteklenmelerini ri- ı 
ea ederim. i 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... [ 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. I 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği kabul eden- ı 
ler... Etmiyenler... İvedilik kabul edilmiştir. I 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki j 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 1, 
2, 4, 5, 8, 9 ve 14 ncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üze
re (10 000 000) liraya kadar sermayeli .Halk 
Bankası namiyle bir Anonim Şirket teşkiline 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

İcabında bu sermaye bir misline kadar artı
rılabilir. 

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

Madde 2. — Bankanın sermayesi şu unsur
lardan terekküp eder: 

a) Maliye Bakanlığı Bankaya (1 200 000) [ 
lira sermaye ile katılır. Bu sermayeye ait oy- J 
lar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kullanılır; I 

b) İ! özel idareleriyle belediyelerin her yıl 
gelirlerinin yüzde 1/2 sinden aşağı olmamak 
üzere bütçelerine koyacakları iştirak hisseleri; 

e) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve 
tüzel kişiler tarafından yapılacak katılmalar; 

(b) ve (e) fıkralarındaki katılmalar kar
şılığında Bankaca hisse senetleri verilir. 

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

. im Ö : i 
Madde 4. -— Halk Bankası memleket içinde 

şube ve ajans açabilir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

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

Madde 5. —• Halk Bankasının gayesi ve gö
revi, esnafın ve esnaf dernekleri ve küçük san
al kooperatifleri gibi esnaf teşekküllerinin kre
di ihtiyaçlarını karşılamak ve Halk Sandıkları
na kredi açmaktır. 

Banka diğer banka muamelelerini de yapa
bilir. 

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

Madde 8. — Halk Bankası Genel Müdürü 
ve yardımcıları, Banka idare meclisiyle istişare 
ederek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olu
nurlar. 

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

MADDE 9. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 
(b) ve (c) bentleri gereğince Halk Bankasına 
yapılan mahallî iştirakler yekûnu (500 000) li
rayı bulan yerlerde ilgili il genel meclisi veya 
belediye meclisi talebi üzerine o yerde bankaca 
anonim ortaklık halinde bir halk sandığı kuru
lur. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miş tir. 

Madde 14. — Halk sandıklarının sermayesi 
HU unsurlardan terekküp eder: 

a) 2 nci madde gereğince Halk Bankasına 
yapılan mahallî iştirakin % 75 i nispetinde 
banka tarafından yapılacak iştirak. 

b) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf, ve 
tüzel kişiler tarafından yapılacak iştirakler. 

9 ncu madde gereğince Halk Sandığının ku
rulmasından itibaren, 2 nci maddenin (b) fıkra
sı gereğince o yer il özel idere ve belediyesin
ce ayrılacak % yarımlar Halk Bankasına Öden-
meyip mezkûr idarelerce doğrudan doğruya o 
Halk Sandığına yatırılarak karşılığında hisse se
nedi alınır. 
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BAŞKAN - - Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

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

Birinci maddenin tümünü oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Birinci mad
denin tümü kabul edilmiştir. 

İKtNCt MADDE — 2284 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki madde eklenmiştir: 

Ekmadde — Halk Bankası ve Halk San
dıklarının para ve para hükmünde evrak ve se
netleri ve sair malları aleyhine bilanço, zabıt
name, rapor ve diğer her nevi evrak ve defter
leri ve vesikaları üzerinde suç işliyen memurlar 
bu suçlarından dolayı Devlet memurları gibi 
ceza görürler. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — 2284 sayılı Kanunun 
0 ncı maddesiyle 3331 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

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

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

7. — 2285 ve 2401 sayılı kavunlarla İşletil
mesi Cenup Demiryolları Türk Anonim, Ortaklı
ğına verilmiş olan Demiryol İşletmesinin Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğüne Devri hakkındaki 5391 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesindeki (Almakta oldukları 
aylıklar) tabirinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(3/478) [11 

1950 Ö : İ 

[1] 295 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde Ulaştırma 
Bakanının teklifi üzerine gündeme alınması ka
bul biryun.il an yorum fıkrasını okutuyorum. 

24 . V . 1949 tarih ve 5391 sayılı Kanunun geçi
ci ikinci maddesinin son fıkrasındaki (Almakta 

oldukları aylıklar) hükmünün yorumu 

5391 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi
nin son fıkrasındaki «almakta oldukları aylık
lar» ibaresinin hükmü asıl aylıklara ilâve ola
rak verilen «hayat pahalılığı zamlarına» da şâ
mildir. 

BAŞKAN — Bu yorum, hakkında söz istiyen 
yoktur. Yorumu kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Yorum kabul edilmiştir. 

8. — Urfa Milletvekili Vasfı Gerger'in 4936, 
5017 ve 5027 sayılı Kanunlarla verilen tazminat 
ve ödeneklerden ne suretle vergi kesileceğinin 
yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Eğitim 
Adalet ve İçişleri Komisyonları raporları ile Ma
liye Komisyonu mütalâası (4/91) [1] 

BAŞKAN — 70 nei Birleşimde gündeme alın
masını kabul buyurduğunuz yorum teklifi, Büt
çe Kmoisyonundan geçmediği için teklif sahibi 
bir yorum fıkrası hazırlamıştır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki yorum hükmünün kabulünü arz 

ve rica ederim. 
Urfa Milletvekili 

Vasfi Gerger 
4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla verilen 

paralardan ne suretle vergi kesileceğine dair 
yorum: 

4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlarla verilme
si kabul edilen paraların ay başında aylıkla 
birlikte verilmeleri hakkındaki hüküm; aylık 
gibi peşin verilmesini istilzam eden bir hüküm 
olup vergi tevkifatı bakımından bunların aylık
la birleştirilerek toplamı üzerinden vergi alın
masına matuf değildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Bu yorumu 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Yorum kabul 
edildi. 

1] 291 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır 
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fi] 275 sayüı basmayan tutanağın sommâa-
dır. 
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9. — Su Şehri Belediye Başkanı Müştak 

Mutlu ve Belediye Enenmeni üyelerinden ismail 
Kutlu ve Galip DoğruyoVun Millî Korunma 
dâvalarına bakmaya yetkili Sivas Asliye Ceza 
Yargıçlığınea hükümlü bulundukları ikişer ay 
hapis, 60 ar lira ağır para cezası ve 6 şar ay 
meyıuriy etten mahrumiyet cezalarının affı hal
kında Adalet Komisyonu raporu (5/121) fi] 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Umu 
mi af tasarısına geçelim, ieabederse ondan son
ra bunu görüşürüz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. 
Tasarının tümü hakkında söz istiyen var nu .' 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) -

Efendim, az sonra müzakere edeceğimiz Umumi 
Af Kanunu tasarısı vardır. Bu itibarla benci-
böyle hususi af cihetine gitmek doğru değildir. 
Madem ki sayın Başkan sıra takibediyor, ben 
de buna uyarak bu husustaki fikirlerimi belir
teceğim. 

Arkadaşlar, zannediyorum ki, bu mahkûmla
rın işledikleri suçlar Millî Korunma Kanununa 
aykırı hareketten ibarettir. Binaenaleyh vaktiy
le de Edremit Belediye Başkanına vermiş oldu 
ğunuz hususi af, elbetteki Büyük Meclisin lütuf 
ve atıfeti olmakla beraber, kötü yankılarının 
uzun müddet devam ettiği de malûmdur. Bu iti
barla bir zatın hatır ve gönlü için işini burada 
takiyı edip de hususi affa gidersek bu, içinden 
çıkılmaz bir hal alır. 

Esasen rapordaki bir noktaya da temas ede
ceğim : Orada Millî Korunma Kanununa aykırı 
bir hareketin, yani yağlara yapılan zammın hüs 
nüniyete makrun olduğu mütalâası ileri sürülü 
yor. Ben bu esbabı mucibeyi kabul etmiyorum. 
Bu, mahkeme kararlarının esbabı mucibesinc 
aykırı bir harekettir. Zira hüsnüniyet olsaydı 
mahkeme hükme bağlamazdı. Şu halde suiniyet 
vardır. Esasen kasdı cürmi olmadan hçbir mah
keme hüküm veremez. Görülüyor ki salâhiyeti 
hududunu aşarak, hüsnüniyete makrun bir suç 
işlediğini ileri sürmek suretiyle, Adalet Komis
yonu üç vatandaşın bir nevi hâmiliğini yapmış
tır. Bence bu, doğru değildir, mahkeme kararı 
nm esbabı mucibesini cerheden raporu acaip ve 
garip görmekteyim. 

.1950 0 : 1 
Bir önerge takdim ediyorum. Adalet Komis

yonu raporunun ve buna bağlı af tasarısının 
reddini istiyeceğim. 

Yalnız şurasını alâkadar Bakandan soruyo
rum: Suç ne zaman işlenmiştir? Hangi tarihte 
hükme bağlanmıştır?-Hangi tarihte infaz edil
mesi lâzımdı ve neden bu infaz şimdiye kadar ge
ciktirilmiştir? 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak belirttiğim gibi Adalet Komis

yonu raporuna ekli af tasarısının reddini teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bakandan bir sual sordum cevabını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bakanla alâkası yok. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Şu halde 

komisyon versin cevabı. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Sözlü soru olarak sorsun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Elendim usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, bugün alârivayetin Meclisin son top
lantı günüdür. Rica ederim son gün olsun Hü
kümet, alâkalı Bakan bulunsun. Ben bir sual 
soruyorum, buna alâkalı bakanın cevap vermesi 
lâzımdır, önümüzde affı istenen sanık ve mah
kûmlar vardır. Bunların mahkûmiyet ve infaz 
tarihlerini soruyorum, bunların cevaplandırıl
ması lâzım değil mi?. Niçin soru önergesi vere
ceğim? Affı istenenlerin mahkûmiyet, tasdik ve in
faz edilme tarihlerini tekrar soruyorum. 

BAŞKAN -— Endişeye mahal yok, bunlara 
komisyon cevap verecektir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devvamla) — Ben Ba
kandan soruyorum. 

BAŞKAN — Bakandan sorulması mevzuu-
bahis değildir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — öyle ise 
okutamazsmız. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar~ 
kadaşlar, hususi şekilde af, Anayasa'nm hükmü 
iktizasındandır. Yüksek Meclisin hükümranlığı-
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na ait bir meseledir. Mekanizma şöyle işler: Af
fını istiyen adam Büyük Millet Meclisine müra
caat eder, bu, Dilekçe Komisyonuna havale edi
lir. Dilekçe Komisyonu arizüamik tetkik eder, 
ondan sonra müracaat edenin affa lâyık olup 
olmadığı hakkında bir rapor tanzim ederek Ada
let Koomisyonuna gönderir, Adalet Komisyonu 
affa şayan gördüğü takdirde dileği yeniden in-
eelemiye tâbi tutar ve bir kanun hazırlıyarak 
yüksek huzurunuza getirir. Yüksek Kamutayın 
affa mazlıar olmasını kabul ettiği bu konu üze
rinde bakanın her hangi bir tasarrufu idarisi yok
tur. Eğer tenevvür etmek istediği bir cihet 
varsa sorar ve buna kanunu hazırlıyan Adalet 
Komisyonu cevap verebilir. 

ikinci nokta; affı hususi yapılırken, takdir 
buyurursunuz ki, mahkemeden sâdır olan ilâm
ların hükmüne, mahiyetine taarruz, tecavüz 
mevzuubahis değildir. Mahkemenin verdiği ka
rar mutadır. Adlî hata görülmediği için mah
kûm olan insanların vaziyeti içtimaiyesi ve cemi
yete iadesinin memleket hesabına faydalı olacağı 
düşüncesiyle teklif edilen affı kabul edüp etme
mek Yüksek Meclisin hakkı hükümranisine taal
luk eden bir konudur. Bunun için ne bakan, ne 
Başbakan bir mütalâa serdedemez. Çünkü bu 
iste ilzam edecek her hangi bir noktai njazar ileri 
sürülemez. Adalet Komisyonunun tenvir etmesi 
icabeden bir nokta varsa burada söylenebilir. 

Kanun tasarısının yüksek tasvibinize mazlıar 
olmasını rica ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ HÜLKÎ 
KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaşlar, özçoban 
arkadaşımızın sarf etmiş olduğu bir kelime dola
yısiyle söz alınış bulunuyorum. Edremid Beledi
ye Reisinin affı yapılmış olması dolayısiyle hata
ya düşülmüş... 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kavahisar) — 
Hata edilmiş demedim. 

ADALET .KOMİSYONU BAŞKANI HÜLKÎ 
Karagülle (Devamla) —- Kötü yankıları varmış, 
bundan dolayı bunun da kötü yankıları olmaması 
için bu iş yapılmamalı imiş. 

Arkadaşlar: böyle düşüncelerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yeri olmaması gerektiğini 
ve Büyük Millet Meclisinin bu konuda hakikati 
bilerek karara vardığını belirtmek isterim. Hu
kukçu olanlar, hattâ olmayanlar da bilirler ki, 
Bahsettikleri ihsan 193 kilo zeytin yağını Ziraat 
Bankasına haber vermemek... (Lüzum yok sesleri). 
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I BAŞKAN — Bunlara ihtiyaç yok efendim. 

Biz zamanı tasarrufa çalışıyoruz. 
HÜLKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Aynı 

hâdisede dosyanın içindeki malûmattan onun 800 
kilo alacaklı bir adam olduğunu anlayınca .ne ya
pacağız? Tabiatiyle affedeceğiz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi için bu kabîl hataları affetmek 
LMisi şereftir. İçinde bulunduğumuz bu hâdise 
Meclisi Âlinin hukuku hükümranisine taallûk 
eden bir hâdisedir. Ben çekinser olmakla bera
ber Kamutayın kararına hörmet etmekten başka 
birşey aklımdan geçmez. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Komisyondan bir sual: Bu üç mahkûmun suç ta
rihleri, mahkûmiyet tarihleri ve Temyizce infazı
nın yapılmamasını icabeden şeyler nelerdir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜLKÎ 
KARAGÜLLE (Devamla) — Onu bir soru öner
gesiyle Hükümetten sorarsınız. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Rica ede
rim, affa taallûk eden bir şeydir. 

HULKl KARAGÜLLE (Devamla) — Ben 
infaz memuru değilim. 

AHMEET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar, af müessesesi dolayısiyle hiçbir zaman 
mahkemenin vermiş olduğu kararların mahiyeti 
üzerinde durulmaz, buna kimsenin hakkı yok
tur. Katiyet kesbetmiş bir ilâm, hiç bir zaman 
burada muhakeme edilemez. Af, büsbütün bu
nun haricinde bir şeydir. Yalnız konuşan ar
kadaşlar, teklif edilen tasarıyı müdai'aa için su
çun mahiyetini Meclise arzederken, 3 kuruş yağ 
parasına zammetmişler, onu da hayra sarfetmiş-
ler gibi bu nevi takdirlerde bulunurken, bu mem
lekette çörek otundan mahrum olmuş vatan
daşların da bulunduğunu unutmamalıdır. Mec
lis buna ne diyecek? Millî Korunma da muvaf
fak olamadık, yer yer mahkûm olmuş vatandaş
lar arasında çörek otundan da mahkûm olanlar 
vardır. O hadde af yaparken suçun mahiyetine 
ve o arkadaşların vaziyetine temas edip dû işi 
başka bir safhaya götüremeyiz. . 

Ama, ekseriyet, af müessesesini her hangi bir 
mahkûm hakkında kullanmak isterse, bunu mü
cerret vicdani kanaat olarak bildirir. 

Riyaset demin ecele etti, Meclisin umumi af 
hakkında bir prensipi, takarrür etmek üzeredir. 
Bu pensip takarrür etmeden, hususi af çıkarmak 

| büsbütün- yanlış bir şeydir. Bıı noktayı da na-
I zarı dikkatinize arzediyorum. Karar sizindir. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karalıisar) 

Efendini; Hulki Karagülle arkadaşımız böyle bit
li itapta. bulundular | O ve onun gibi düşünenle 
re ait bir kanaattir| dediler. HamdoLsun vicda
nımızın yolunda yürümekten başka bir düşün
cemiz yoktur. Biz sırasında Meclisin kararlarını 
hürmetle yadettik ve sırasında tenkitlerimizi ar 
zettik. Eğer bizim tenkit hakkımızı böyle yan 
lış düşünüyor mânasında anlıyorsa kendisine an
cak teessüften başka birşey söyliyemenı. Bir 
defa Adalet Komisyonu raporundaki kayıttan 
bahsettim ve |mahkemenin kararma tecavüz edi
lerek seçmen hüsnüniyete tnakran olduğunu 
ınevzuubahsetmek suretiyle her üç dilekçinin is
teklerinin kabulü ile af cihetine gidilmiştir]. nok 
tasr üzerinde durd&mı. 

Bu arkadaşımız bir taraftan beni, yanlış dü
şünüyor diye itham ediyor, diğer taraftan u;ı 
bu ifadelerle adalete güveni olmadığını söylü
yor. Mahkeme ceza vermiştir, çünkü fiiller sui
niyete inakrundıır. hüsnü niyete ınakrun değil
dir. Mahkeme işi incelemiş ve suiniyete ınakrıın 
olduğunu görmüş ve kararını vermiştir. 

ikincisi; yine siz ve Türk Milleti şahit olsun 
ki gelmiş olan tasarıda adı geçen mahkûmlar 
hakkında sormuş olduğum sualler cevapsız kal
mıştır. Ben keyfiyeti Bakandan soruyorum, bi
zi alakadar etmez diyorlar. Komisyondan soru 
yorum onlar da bizi alâkadar etmez diyorlar. 
Şimdi bu kürsüden yine soruyorum ve cevap ist 
tiyorum: Bu suç ne zaman işlenmiştir, ne zaman 
mahkûm olmuşlardır, hangi tarihte Yargıtayca 
tasdik edilmiştir ve niçin şimdiye kadar bu in 
faz yapılmamıştır ? 

BAŞKAN — Komisyon bu sorulan suallere 
cevap versin. 

Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Efendim, 
bunların Dilekçe Komisyonunda tarihi de var, 
numarası da var. 

BAŞKAN — Lütfen sorulan noktalara cevap 
verilsin. 

DİLEKÇE KOMİSYONU ADINA VASFİ 
GERGER (Urfa) - - Muhterem arkadaşlar, Ke
mal Özçoban arkadaşımın sualinin, huzurunuza 
ve tasvibinize sunulan kanun tasarısının mahi
yetiyle bir ilgisi yoktur. Hüküm niye infaz edil
memiştir? Biz hükmün infaz veya âdemiinfazı 
hususuna komisyon olarak cevap verecek du
rumda değiliz. Komisyonun vazifesini arzettinı. 
İnceliyeceğimiz cephe, mahkûm olan bir vatan-

O : 1 
daş Meclisin atıfetine lâyık mıdır, değil midir 
meselesidir. İnfaz hissi veya şahsi sebeplerle in
faz edilmenıişse, geciktirme de vazifeyi suiisti
male kadar bâzı ihtimaller arzediyorsa o ayrı 
bir konu olarak ele alınabilir. Bu mesele ile ka
tiyen ilgisi yoktur, önergeyi reye koymak su
retiyle işin halli lâzımdır. 

BAŞKAN ---- Kemal Özçoban'm önergesini 
yani, bu af tasarısını reddeden önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) - -K im
se anlamadan kanun çıkarılıyor. Yazık!. 

BAŞKAN — Komisyon da İzahat; verdi. Bir 
saattir uğraşıyoruz. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon, raporunda ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Suşehri Belediye Başkanı Müştak Mutlu, ve Be
lediye Encümeni üyelerinden îsmail Kutlu ve 
Galip Doğruyol'un, cezalarının affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununa ay
kırı hareketlerinden dolayı, Suşehri Belediye 
Başkanı Bekiroğlu B>11 doğumlu Müştak Mutlu 
ve Belediye Encümeni üyelerinden llasaııoğlu 
lol.î) doğumlu İsmail Kutlu ve OeJâloğlu 1320 
doğundu Galip Doğruyol'a, Millî Korunma dâ
valarına bakmaya yetkili Sivas Asliye Ceza 
Yargıçlığının 8 . IX . 1949 tarih ve 305 karar, 
1949/162 esas sayılı ilâmiyle hükmedilmiş bu
lunan ikişer ay hapis ve altmışar lira ağır para 
cezasiyle altışar ay memuriyetten mahrumiyet 
cezaları bütün hukuki neticeleriyle birlikte af-
f edilmiştir. 

Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
Etmivenler.. Madde kabul edil-

BAŞKAN 
kabul edenle 
mistir. 

tarihinde MADDE 2. — - Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE :î. 
rütür. 

•- Bu kanunu Adalet Bakanı yü-
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Tasarinm kanunluğu kabul edilmiştir. 

10. — İstanbul Barosu Avukatlarından Saip 
Şevket Korasan'm hükümlü olduğu cezanın affı 
hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/124) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul 'edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi var. İvediliği ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... ivedilik ka
bul edilmiştir. 

îsltanbul Barosu avukatlarından Saip Şevket 
Korasan'ın hükümlü olduğu cezanın affı hak

kında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul - Kadıköy - Moda -
Yoğurtçu Çeşme Caddesi 115 numarada mukim 
istanbul avukatlarından 1303 - 1887 doğumlu 
Saip Şevket Korasan'm 66 ncı Tümen Askerî 
Mahkemenin 3 . III . 1948 tarih ve 1948/14 - 25 
sayılı ilâmiyle hükümlü bulunduğu 6 ay hapis 
cezası bütün hukuki neticeleriyle beraber af 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma | 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenlar... Tasarının ka
nunluğu kabul edilmiştir. 

11. — Midyat ilçesinden îsaoğlu 1319 do
ğumlu Cebrail özcan'ın hükümlü olduğu ceza-

[1] 287 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. j 
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mn affı hakkında Adalet Komisyonu raporil 
(5/123) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et* 
miyenler... Maddelere gçilmsi kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilikle görüşülmesi hakkında 
teklif vardır. İvediliği kabul edenler.... Etmi
yenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Midyat İlçesinden îsaoğlu 1319 doğumlu Cebra
il Özcan'ın hükümlü olduğu cezanın affı hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Midyat İlçesi halkından îsa
oğlu 1319 doğumlu Cebrail özcan'ın Midyat 
Sulh Ceza Mahkemesinin 31 . XI I . 1948 tarih 
ve 70 sayılı ilâmiyle hükümlü olduğu iki ay ha
pis ve o kadar müddetle 'emniyeti umumiye ne
zareti altında bulundurulmak cezası bütün hu
kuki neticeleriyle affedilmiştir. 

BAŞKAN —Söz istiyen var mı? 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim, burada affa mevzu olan suç, hayvan 
çalmak suçudur. Komisyonun af için öne sür
tüğü mucip sebep de, suçlunun bâzı içtimai 

teşekküllerde hizmet etmiş bulunmasıdır. Biz 
evvelki gün hayvan sirkatinin men'i hakkında 
bir kanun kabul ettik. Hayvan hırsızlığının 
memlekette ne kadar ehemmiyetli bir iş oldu
ğunu bu münasebetle de burada uzun uzadıya 
tebarüz ettirdik. Bu gibi suçları önlemek için 
de ağır cezalar kabul ettik. Şimdi hayvan çal
maktan dolayı mahkûm olan bir adamı, sadece, 
içtimai teşekküllerde bâzı görevlerde bulunmuş 
olması mucip sebebiyle affetmeye kalkıyoruz. 
Bendeniz bunu anlıyamadım. Çok rica ederim, 
komisyon izahat versin.de tenevvür edelim. 
(Doğru doğru sesleri) 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
KÂMlL BORAN (Mardin) — Arkadaşlar; bu 
hâdisenin bir tek şahidi vardır. (Komisyon na
mına mı konuşuyor sesleri). 

Sözcü olarak konuşuyorum. 
Bu hâdisenin tek şahidi vardır. Bu işte za

rar gören şahit, yani hayvan sahibi diyor ki, 

[1] 288 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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hayvanlar kasabaya girdiği sırada bir hayvanım J 
çalınmıştır ama benim hayvanımı bu adam çal- | 
mam ıştır. Bu işi yüksek takdirinize bırakıyoruz, j 
Gerek Dilekçe Komisyona, gerek Adalet Korniş- j 
yonu bu adamın atıfetinize ınazhar olması gerek
tiği kararım vermiştir. 

AHMET REMZİ YÜREOİR (Seyhan) -
Kaz iye i' muhkeme halini almış mıdır? Bu adam 
hakkındaki hüküm katiyet kesbetıniş midir? I 

ADALET KOMİSYONU ADİNA MEHMET 
KÂMİL BORAN (Mardin) — Evet katiyet kes-
betmiştir, eezası da infaz edilmiştir. Başka hiç 
bir sabıkası yoktur. Bu adamın; içtimai mevkii 
ve şerefini kurtarmak maksadiyle bu af tasarısı 
getirilmiştir. (Hayır, hayır sesleri). (Kâfi ses
leri). 

BAŞKAN Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının reddini teklif ederim. 

Kastamonu Mil letvekili 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Efendim, bu verilen önerge ile 
tasarının reddi teklif olunmaktadır. 

Tasarının reddini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Tasarı reddolunmuştur. 

12. — Ankara - Çankırı Caddesi Maliye 
Meslek Okulu sokak No. 25 de mukim Jandarma 
Başgediklisi Bayram Eralp'm hükümlü olduğu 
cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu 
(S/122) [1] 

BAŞKAN — Tasarınım tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır, ivediliği ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara - Çankırı Caddesi Maliye Meslek Okulu 
sokak No. 25 de mukim Jandarma Başgediklisi 
Bayram Eralp'm hükümlü olduğu cezanın affı ' 

hakkında Kanun 

MADDE .1. — Üstüne hakaret ve taarruzdan 
sanık Ankara - Çankırı Caddesi Maliye Meslek 
Okulu sokak numara 25 te mukim Kurşunlu İl
çesi merkez eski Jandarma. Karâ*kol Komutam 

[1] 289 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Başgedikli (9122) Taşköprü İlçesinin Masiroluğu 
Köyünden Mehmedoğiu 1327/1325 (bin üç yüz 
yirmi beş) doğumlu Havva'dan doğma Bayram 
Eralp'ın, Onuncu Kolordu Askerî Mahkemesinin 
13 . U . 1918 tarihli ve 948/62 - 11 sayılı kesinleş 
iniş il ânı iyi e hükümlü bulunjduğu 4 ay 1 gün ha
pis cezası bütün hukuki neticeleriyle birlikte 
af f edilmiştir. 

BAŞKAN Söz İstiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

B \ŞKAN ----- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Açık oya, konulan, tasarılara oy vermiyeu var 
ını? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

13. --• Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair Kanun tasar/ısı ile Balıkesir 
Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ve Tarım, Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/553, 2/114) |1] 

BAŞKAN — - Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? (Maddelerde konuşacağız ses
leri). 

HULUSİ ORAL (Denizli) •— Sayın arkadaş
lar; memleketimize döndüğümüz zaman verece 
ğimiz hesabın birinci kitabını bugün Hükümet, 
köylülerin ihtiyacını karşılamak için, mümkün ol
duğu kadar iyi yapmaya çalışarak, iyi bir ka
nun tasarısı halinde önümüze getirmiştir. Dev
let ormanlarının içinde yayla ve meralardan köy
lülerin istifadesi sağlanmıştır. Onun civarında 
bulunan yerlerde çalılıklarda hayvanatın otlatıl
masına müsaade edilmiştir. Cebeli mubaha ola
rak değil, onların idaresine bırakılan batak
lık gibi yerlerde hakkı tercih olarak köylerin 
intifalar) kabul edilmiştir. Köylüleri orman 

[1] 277 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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yetiştirmeye teşvik ve prim vermek suretiyle j 
plân hazırlatma yolları temin edilmiştir. Or
man yetiştireceklere avans verilmesi tasarıya 
alınmıştır. Kaçak kereste ve odun yüklü hay
vanlar yakalandığı zaman, kanaat verici temi
nat gösterildiği takdirde kereste veya odunla 
beraber hayvanın iadesi tadilen ele alınmıştır. 
Kuruluş kredileri için ayrıca para ayrılmıştır. 

Şu kanunla bunların hepsi sağlanmakla 
beraber benim bir tek ricam vardır: Tatbikatta 
daima yumuşak hareket hususunda Tarım Ba
kanlığının, Orman Genel Müdürlüğünün has
sas davranmasını ve kışın çıplak kalacak, yazın 
birçok kirli durumlara düşecek olan köylülerin 
odun kömür ihtiyacını sağlamak için vaktinde 
tedbir almasını, bu kanunun hükümlerinin sür
atle tatbikini temenni ve rica etmekteyim. Or
man Kanununun halk üzerindeki tazyiki tama-
miyle kalkmıştır. Ben bu kanunun memlekette 
iyi neticeler vermesini temenni ve bu tasarıyı 
hazırlıyan Hükümete ve komisyonlara teşekkür 
etmek için kürsüye çıktım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad 
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabri. 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 13 numaradaki Kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini arze ve teklif ey
lerim. 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 3116 sayılı Orman 
Kanununun 1, 3, 5, 12, 17, 18, 19, 21, 25, 33, 35, 
36, 37, 39, 42, 43, 81, 86, 88, 98, 99, 104, 105, 107, 
109, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 125, 127, 128 
ve 129 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 1. — Kendi kendine yetişmiş veya | 
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or- j 
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man hasılatı veren ağaç. ve ağaçlıkların toplu 
halleri yerleriyle birlikte orman sayılır. Ancak; 

a) Her çeşit dikenlikler, 
b) Parklarla şehir, kasaba ve köy mezar-

lıklarındaki ağaçlıklar, 
c) Sahipli her çeşit ziraat arazisi içinde 

emekle yetiştirilen ve tabiî olarak ormanlarda 
yetişmiyen kavak, okaliptüs, söğüt, akasya gibi 
ağaçlıklar, 

d) Ormanların dışındaki sahipli arazide ve 
bunların kenarlarında bulunan dağınık veya 
gurup halinde her çeşit ağaç ve ağaçlıklar, 

e) Maki cinsinden her türlü ağaçlıklarla 
örtülü yerler, 

Orman sayılmaz. 
Bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince mu

hafaza ormanı mahiyetini taşıdığı veya devam
lı orman hasılatı verdiği Tarım Bakanlığınca 
fen nen belirtilecek olan makilerle örtülü saha
lar yukarıki (e) fıkraksı hükmünün dışındadır. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arka
daşlar, 3116 sayılı Orman Kanununu bugünkü 
ihtiyaçlara yeter hale koymak için tanzim edil
miş bulunan bu tasarıdaki meddelerden birinci 
madde; tasarının en mühim ve üzerinde durul
ması lâzım gelen bir maddesidir. 

Orman, muhafaza edilmek, işletilmek ve ko
runmak için birçok kayıtlara tâbidir. Orman ol-
nııyan ve fakat ormana benziyen yerler bu kayıt
lardan varestedir. Bu bakımdan neresi orman, 
neresi orman değildir bunu belirtmek lâzımdır. 
îştc bu madde bunu tarif etmektedir. 

3116 sayılı Kanunun birinci maddesi ormanı 
tarif etmektedir. Bu maddenin bilâhara 4785 sa
yılı %Kanunla hududu daraltılmış, her tarafa ov
man tâbiri teşmil edilmiş ve bir yığın sıkıntılara 
sebebiyet verilmiştir. 3116 sayılı Kanunun, mü
saade buyurursanız birinci maddesini size kısa
ca izah edeceğim. O kanunun birinci maddesinde 
«Bu kanunun tatbikmda kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirilmiş olup da her hangi bir 
(•eşit orman hâsılatını veren ağaç ve ağaççıkların 
toplu halleri, yerleriyle beraber, orman sayılır. 
Fundalıklar ve Devlet ormanlarına bitişik olmı-
yan 5 hektardan az sahipli arazi üzerinde ağaç. ve 
ağaççıklar orman sayılmaz» denilmektedir. 3116 
sayılı Kanunun bu tarifi, 5 hektarı geçmiyeıı 
ağaçların grup halindeki durumlarını ormandan 
saymamaktadır. O zaman bu, hiçbir şikâyeti mu
cip olmadı ve bu şekilde tatbik edildi. Fakat 4785 
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sayılı Kanunla, bu kadar saha dahi ormandır, 
4 - 5 ağaç da bir araya geldiği zaman gene ol
malıdır denildiği için şikâyet haşladı. 

Karadeniz sahillerinde, orada yaşamış insanla;' 
veyahut da seyahat etmiş olanlar görmüşlerdir 
ki, grup halinde miktarı 4 - f> hektarı geçmiyen 
binlerce ünite, binlerce parça arazi vardır. Grup 
halindeki bu ufacık parça arazi, esasen arazisi 
dar olan bu mıntaka halkının hayati ihtiyaçları
nı ancak karşılıyacak bir parçadır. Burada 1.0 
dönüm tarlası olan bir kimse oraya mısır eker ve 
yiyeceğini temine uğraşır. Onun yanında da esa- i 
sen yamaç olan, meyilli bulunan araziyi, ekmey) 
müsait bulunmadığından, ağaç yetiştirmeye terk 
eder. Bu ağaçların yapraklarını hayvanlarına ye
ti irir, dallarını keser odun olarak yakar ve niha
yet tarlalar ekilmiş bulunduğundan hayvanları-
ID bu ağaçlık sahaya bırakarak otlatır. 

Şimdi biz bu gibi ufak grup halindeki yerler 
orman sayılır, izin almadan kesemezsiniz, işletme
den önce müsaade almaya tâbisinız; hayvan soka 
mazsımz diye bir tahdide tâbi tuttuk mu ve Or
man Kanununda mevcut bir yığın sıkı kayıtlara 
bağladık mı? Buralardaki birçok vatandaşlar 
bu istifadeden malhrum kalacaklar ve me
darı maişetleri olan bu ağaçlıklardan isti
fade edemiyecelderdir. 31:10 sayılı Kanun
da mevcut olan bu hüküm 4785 sayılı Ka
nunla değiştirildi. Şimdi de 478f> sayılı Ka
nunla koymuş olduğumuz bâzı esaisları tekrar 
3110 sayılı Kanun hükümlerine irca etmek isti
yoruz. Fakat, saha itibariyle ufak üniteleri or
man mefhumundan dışarıya çıkarmaya yanaşmı
yoruz. Ben, Yüksek Heyetinizden çok rica etle
rim, bu gibi ufak parçalar ve küçük grup halin
de bulunan yerlerin orman mefhumundan çıka
rılması lâzımdır, zaruridir. Eğer arzettiğim bu 
ufak parçalar orman mefhumundan çıkarılmaz 
sa, bu yerlerin sahipleri bunları yokedeceklerdîr, 
bütün ağaçları kökünden keseceklerdir, o zaman 
bütün bu maksatlar da hâsıl olmıyacak. yani or
man kalmıyacaktır. 

İkincisi: Bu, sahilde bulunan yerlerde or
mancı olan arkadaşlar pek iyi bilirler, kızılağaç 
denilen ve kendi kendine yetişen bir ağaç vardır, 
Karadeniz sahilindeki topraklar şayet bir sene 
ckümivecek olursa bu kızılağaç denilen şey der
hal çıkar ve iki sene zarfında oralar orman olur. 
Şayet bunları kesemiyecek olurlarsa - ki, kanun 
bunları kesmekten menetmektedir - bu takdirde 
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bunların sahipleri nereye gidecektir? Hicret mi 
etsinler? Çünkü ellerinde arazi kalmıyacaktır. 
Onun için bir önerge takdim edeceğim. Yüksek 
Heyetinizin halka kolaylık bahşetmesini rica ede
ceğim, Önergem kabul olunursa orman işlerimiz
den dolayı vukubulan şikâyetlerin mühim bir 
kısmı kökünden haledilmiş olacaktır. Esasen bun
dan sonra görüşülecek olan bir tasarı ile Devlet 
büyük ormanlardan maadasını sahiplerine geri 
vermektedir. Geri verilecek olan bu ormanlar du
yulan bîr ihtiyaç üzerine geri verilmektedir. Bu 
da o cümledendir. Onun için Yüksek Heyetiniz
den bu önergenin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sırrı Day, buyurun. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, üzerin

de hakikatan hassasiyetle durulması lâzımgelen 
orman mevzuu uzun senelerden beri ele alınmış
tır. Bugün tecrübelere göre günün ihtiyaçlarına 
elverişli vaziyetlere sokulması istenmektedir. Sa
yın Karadeniz'in bahsettiği mesele ve teklifinin 
kabulü şahsi kanaatimce ormanı korumanın 
aleyhinde değil, çok lehindedir. Hususi ormanla
rı, kanundaki hükümlere riayet etmesi kaydiy-
le, sahiplerine bırakmaktayız. Fakat orman sa
hibinin de tıpkı Devletin kendi ormanları için 
gösterdiği bütün ihtimamı göstermesi ve kati-
yatta memuru çağırarak resmini vermesi ve her 
defasında ruhsat alması lüzumu vardır. 

Bahsettikleri beş hektara kadar ağaçlıklar 
yalnız Karadeniz'de değil. Garp'ta ve Cenup'ta 
da vardır:, fakat bilhassa Karadeniz'de ekseriya 
sahibinin medarı maişetidir. Bunlar serbestçe is
tifadeleri için sahiplerine bırakılacaktır. Fakat 
arzettiğim gibi sahibinin de ormanın bakımı ve 
saire bakımından kanunun hususi ormanlar için 
kabul ettiği esasları tetkika kanuni mecburiyeti 
yoktur. Tasarıya göre, bir ağaç keseceği zaman 
orman memuru gelecek, orman sahibi onun har
cırah] m, resmini verecek, memur bu ağacı dam-
galıyaeak ,ondan sonra kesecek. Kanunlarımız 
halkın tamamen mutaı olması lâzımgeür. Tatbi
ki imkânı olmıyan kanunlar çıkarmak, o kanun
lara karşı hürmetsizlik telkin etmiş olur. 

Bu küçük ormanlardan kesilecek ağaçlar 
için" orman memuru gelecek ve onun göstereceği 
verden ağaç kesilecek ve tâbi olduğu resmi de 
vatandaş verecektir. Büyük orman sahiplerinin 
lâbi olduğu kayıtlara bunlar da tâbi olacaktır. 
Bu ise küçük ağaçlıklar için kabili tahammül de
ğildir. Bu itibar, bahsettikleri gibi, ilk kamında 
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yer almış olan bu hükmün burada da ihyasına 
zaruret vardır. Bu, halkı küçük ormanlar tesis 
etmeye teşvik eder ve verilecek mutlak salâhi
yetleri en iyi şekilde kullanacaklarına şüphe 
yoktur. O mıntakada ufak sanayiin teessüsüne 
hizmet edecektir. 

Bendeniz Karadeniz'de seyahatim sırasında 
birçok kayık ve küçük gemilerin yapılmakta ol
duklarını gördüm. Bunu yapan kimseler gidip 
civar ağaçlık sahiplerinden pazarlıkla kereste 
alıp getiriyorlardı. Bu suretle o sanayi inkişaf 
halindeydi. Fakat bunların Devletleştirilmesin
den veyahut Orman Kanununun umumi hüküm
lere tâbi tutulmasından sonra bu sanayiin son 
zamanlarda tamamen öldüğüne şahidim. 

Bu itibarla sayın Komisyonun esasen birinci 
maddede ağaçlıklar ve saire diye ifade buyur
dukları metni bendeniz kâfi görmedim. O ayrı 
bir vaziyetin, ayrı bir icabın ifadesidir. 

Bunun ayrı bir fıkra halinde kabul buyurul-
masmı ve heyeti celilece buna imkân verilmesini 
bilhassa istirham ediyorum. 

TARİM K. ADINA KEMAL CEMAL ÖN
CEL (Denizli) — Arkadaşlar, Orman Kanunu 
tadil tasarısı hakikaten çok önemlidir. Eski ka
nunun bâzı kayıtlarını kaldırıyor ve vatandaşa. 
geniş bir imkân bahşediyor. Güzel.. 

Bir defa Türkiye'de yakacak dâvası halle
dilmeden orman dâvasının halledileceğine kani 
değilim. Bütün Anadolu'da evlerimizde odun 
yakarak ısındıkça, çamaşırımızı odun yakarak 
yıkadıkça ve kahvemizi dahi odun yakmak su
retiyle pişirdikçe Türkiye'de orman takati ilâ-
nihaye devam edemez. Nüfus artıyor, bu nüfus 
ev istiyor, kereste istiyor. Teshin işi muhakkak 
oduna dayanıyor. 

Medeni bir memlekette medeni bir milletin 
odun, yakacağı değildir arkadaşlar. Her sene 
feyezanlar oluyor, taşkınlar oluyor, yataklar ta
şıyor. Neden? Orman tahrip edildiğinden. 

Orman mevzuu parti mevzuu değildir. Millî 
bir dâvadır. Eğer Türk münevveri bu dâva 
üzerine eğilmez ve işlemezse bizim bu vatanın 
üzerinde yaşayamıyaeağız kanaatindeyim. 

Bu defa Afyon'dan İzmir'e otomobille git
tim. Menderes kenarında mümbit tarlaların de
reler haline gelmiş olduğunu esefle gördüm. Hal
buki buraları 15-20 sene evvel münbit ve mah
suldar tarlalardı. Ormanlar tahribata uğradı-
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j ğmdan buraları dere, çalılık, taşlık bir hale gel-
I miş. Evet orman tahrip edilmesin ama, vatan-
I daş donsun mu, ısınmasın mı? Hayır arkadaş

lar donmıyacaktır. 
Arkadaşlar, vaktiniz daıv biliyorum. Daha 

kısa konuşacağım. 
Yeni gelen tasarı zaten birçok kolaylıklar 

göstermektedir. Demin Raif Karedeniz arkada
şımın temas ettiği cihet de hakikaten çok mü
himdir. Yalnız burada sekizinci maddede bir 
fıkra var: 

«Madde 8. — Bu kanunun birinci maddesi
nin (c) fıkrasında yazılı ağaçlardan sahipleri 
her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışı için yi
ne aynı maddenin (d) fıkrasında yazılı ağaç 
ve ağaççıklardan sahipleri kendi yapacak ve ya
kacak ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi 
olmadan faydalanırlar.;» 

İkinci fıkrası da şöyledir: 
«Devlet ormanları içinde veya bitişiğindeki 

sahipli arazide dağınık veya grup halinde bu
lunan ve ormanlarda tabiî olarak yetişen her 
çeşit orman ağaç ve ağaççıklarından türlü fay
dalanma şekilleri ve kezalik orman dışındaki 
sahipli arazide bulunan ve (d) fıkrasında yer 
alan ağaç ve ağaççıkların pazarda satılması ha
linde tâbi olacağı işlemler bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren en geç üç ay içinde Tarım Ba
kanlığınca belirtilir» diyor. Zaten müsaade 
alınmaksızın katiyen yapılamaz. Binaenaleyh 
ticari maksatla yapılacak katiyat için izin alma
sı çok yerinde olacaktır. Ben de arkadaşımın 
önergesinin kabul edilmesini rica edeceğim. Hu-

I susi eşhasa ait ormanlarda ticari maksatlarla ya
pılacak katiyat için izin verilecektir. Binaen
aleyh izin almaksızın katiyat yapılmayacaktır. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — İzah ede
ceğim. 

I Dr. SABRI AKIN (Aydın) — Sayın arkadaşla
rım, orman dâvasında memleketin çekmiş oldu
ğu bütün ıstırap, tekmil Türkiye dağlarının or
man mevzuuna girnıesindendir. Eğer Türkiye-

ı nin bütün orman bölgelerinde mevcut olan dağ
lar yetiştirilecek orman bölgelerine ayrılır, sırf 
oralarda orman yetiştirilmesi gerektiği takdirde 

j kanun yapılırsa elbetteki daha isabetli olur. Bun-
! dan başka bölgelerin bir kısmı kültür, meyve ve 

zeytinlik muhitleridir. Bu gibi yerlerde, elbet-
j te musaffa olarak ormansız bir yer ele almıya 
| imkân yoktur. Bu gibi bölgeler içindeki mah-
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dut onnan yerlerini köyün şahsiyeti mâneviye-
sine vererek, onların muhafazasına' terkeder ve 
orman bölgesi halinden çıkarır, kültür arazisi, 
meyvelik ve zeytinlik haline koyacak olursak ga
yet isabetli bir hareket olur ve memleket içinde 
meyve ağaçlı yeni ormanlar meydana gelir. 

Üçüncü olarak, ağaç yetişmesi güç olan, ka-
.yalıklar içinde bulunan, çamı ve meyvesi güç 
bulunmıyan yerlerde keçi denen mahlûk ga
yet iyi yetişir. Onun için bu gibi yerleri de ayı
ralım. Bu suretle hem ormana, keçi sokmamış 
oluruz, hem meyveli yere zaten giremiyeeeğiil
den sadece tahdit edilmiş olan yerlerde bu hay
vanların yetişmesi mümkün olur. Böyle hareket, 
edilirse elbette çok hayırlı bir iş yapılmış olur. 
Tarım Bakanlığından, Hükümetten ve Heyeti 
Celilenizden en büyük ricam da şudur: Bu mem
leket dağlarının orman mevzuuna alınması hal
ka ıstırap vermiştir. Bunların haritası alınarak 
tefriki yapılmış olursa, orman, meyvalık ve hay
van merası olan kısımları halk daha iyi anlar, iş
ler ve işletir. Bendenizin bütün ricam, tanzimi 
memlekete büyük bir ferahlık verecek olan bu 
'haritaların biran evvel yapılmasıdır. 

BÜTÇE Ko. BU RAPOR SÖZCÜSÜ ALÎ 
KEMAL YIĞİTOĞLU (Amasya) — Arkadaş
lar, şimdi müzakere etmekte olduğumuz birinci 
madde, ormanın tarifini yapmakta ve orman sa
yılın ıyan yerleri izah etmektedir. 

Bu kanun tasarısı da kabul edildiği takdir
de 3116 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta
dili üçüncü defa olarak ele alınmış oluyor. 

3116 sayılı Kanunun içerisinde ormandan sa-
yılmıyan yerler arasında, 5 hektardan az olması 
kaydile, sahipli arazide bulunan ağaç ve ağaç
çıkların ormandan sayılmamış olması tatbikatta 
birçok suiistimallere sebep olduğu için 4785 sa
yılı Kanun onun reaksiyonu olarak Yüksek Mec
lis tarafından 1945 yılında çıkarılmıştır. Ama 
4785 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında maal
esef içerisindeki bulunan hükümler halkın aley
hine olarak tatbik edilmiştir. Ama şimdi yüksek 
huzurunuza sunulan ve müzakere mevzuu olan 
bu birinci maddede ne 4785 sayılı Kanunda ol
duğu gibi, arkadaşlarımın encümenlerde izah 
•ettiği şekilde, dağdan lebideryaya kadar olan 
yerleri orman sayan bir vaziyet vardır, ne de 
beş hektarlık sahipli arazide yetişen ağaç ve 
ağaççıklardır diye bütün Devlet ormanlarına 
sarkıntılığı teşvik edecek bir hüküm mevcuttur. 
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I Tarım, Adalet ve Bütçe Komisyonları bilhassa 
I bu hususu, yani halkın bu yüzden dolayı sıkın -
j tıya uğramamasını temin etmiş ve sahipli ara-
| zide yetişen ağaçlar için itina ile hükümler va-

zetmiştiı*. 
Bendeniz evvelâ muhtelif komisyonlar tara

fından konmuş olan bu hükümlerin mahiyeti 
üzerinde kısaca arzı malûmat edeyim ve ondan 
sonra da Sayın Raif Karadeniz arkadaşımızın 
önergesi üzerine sözü getireyim. 

4785 sayılı Kanunun tatbikatta halka en fazla 
zorluk veren noktası, bilhassa yanlış oygulama 
yüzünden sahipli arazide kendi kendine yetiş
miş veya emekle yetiştirilmiş olan ağaçların 
intifamın ruhsata tâbi tutulması işiydi. Halbuki 
bu birinci maddenin (O) ve (D) fıkraları sa
hipli arazide kendi kendine yetişmiş veya emek
le yetiştirilmiş ağaçları iki kısma ayırıyor ve 
bunları tamamen orman dışında sayıyor. 

Sayın Raif Karadeniz arkadaşımızın burada 
ısrarla üzerinde durduğu nokta, bu fıkralarda 
yer alan grup babmdaki ağaçların saha ile tah
didi meselesidir. Biz ise bu tahdide karşı 3116 
sayılı Kanunda bulunan 5 hektarlık kaydının 
ormanlarımızı tahripte büyük bir âmil olduğu 
kaydını ileri sürüyoruz. 

Bundan başka komisyon, halka büyük bir fe
rahlık verecek bir tadil daha yapmıştır ki o da 
maki cinsinden her türlü ağacıklarla örtülü yer
lerin muayyen şartlar altında halka terkedilme-
sidir. Birinci maddenin (e) fıkrasında yer alan 
makiler Karadeniz'de Kızılırmak Batısından 
başlıyarak sahillerimizi çevreliyen bir bitki 
formasyonudur. Bunlar, ekseriyet itibariyle 
yaprakları küçük ve meşin gibi sert, her dem 
yani Yaz ve Kış yeşü ağaççıklardan terekküp 
eder. Makiler, yerine göre, ekseriyetteki ağaç
çıkların nevilerine göre ad alır. Eğer pırnarlık 
galip ise pırnarlık, funda galip ise fundalık, 
mersin ve sandal çoklukta ise mersinlik ve san-
dallık gibi isimler alır. tşte Kanuna konan bu 
yeni fıkra, eski kanunla, meselâ fundalığın tâ
yininde uğranılmış olan müşkülâtı ortadan kal
dırıyor. 

Makiler, memleket orman sahasının i% 7 sini 
teşkil etmektedir. Genişliği 500 - 600 bin hek
tar kadardır. 

Arkadaşlar; bütün orman sahalarımız geçen 
zamanlar içinde katiyen artmamıştır- Bilâkis mik-
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t a n günden güne azalmıştır. Buna rağmen ma- ; 
kilerin halka bırakılması büyük bir fedakârlık- j 
tır. Eskiden orman mefhumu içinde kalan bu 
yerler bir madde kabul edilince ormandan sa-
yılmıyacaktır. Ancak muhafaza ormanı vasfını 
taşıyan veya devamlı orman hasılatı veren yer
lerdeki makiler Tarım Bakanlığınca tesbit edil
mek şartiyle orman rejimine tâbi olacaktır. Bu 
hükmün çok yerinde olduğunu muhterem heye
tiniz de takdir eder. Çünkü öyle yerler vardır 
ki, yalnız bu nevi ağaççıklarla örtülü dağlık 
arazidir. Şayet bu yerler hiçbir kayıt ve şarta tâbi 
tutmaksızm açmaya bırakılırsa o vakit bunların 
altında bulunan ziraat arazisi, yollar ve saire 
tehlikeye girebilir. Ama düz yerlerde bulunan ! 
makiler tamamiyle halkın intifaatma terkedil- 1 
miş vaziyettedir, içinde delice de bulunan ma- ! 
kiler vardır fakat bu mevzuumuz dışındadır ve j 
daha çok Zeytincilik Kanunu ile alâkalıdır. Bu j 
kanun Yüksek Meclise geldiği takdirde bittabi j 
bu mevzu üzerinde lâzımgelen karar alınır. i 

Mâruzâtımı hulâsa etmek lâzımgelirse, Raif j 
Karadeniz arkadaşımın saha ile takyit ettiği i 
meseleyi Komisyonumuz, Adalet Komisyonu ve i 
Tarım Komisyonu ile birlikte kabul edemiyecek- | 
tir. Kendisinin bu kürsüden ifade etmiş olduk- ! 
l an zorlukların hepsini, biraz evvel Kemal 
Cemal öncel arkadaşımın izah ettiği gibi, 
bu maddeye atıf yapan sekizinci madde tama
men izale etmektedir. Bilhassa Karadeniz sa
hillerinde tabiî ve sun'i olarak yetişmekte olan 
kızılağaçlar için burada ayrıca bir hüküm vaze
dilmiş bulunmaktadır. 

Kızılağaçlar Karadeniz sahilinde daha çok 
emekle yetiştirilir. Bilhassa Rize'de Kızıla-
ağaç ziraatta bir münavebe nebatı rolünü oy
nar 10 - 15 sene müddetle kızılağaca bırakılan 
sahada 3 - 4 sene ziraat yapılabilir. Çünkü Ka-
radenizin bu mıntakasmda arazi dardır ve 
yalnız yamaçlara münhasırdır. Aynı zamanda 
iklim şartları da toprağın yıkanmasını, akma
sını ve verimsizleşmesini mucip olacak durum
da olduğu için arazi 3 - 5 seneden fazla ziraata 
tahsis edilemez. Bu sebepten birkaç sene zira
ata tahsis edilen bu arazinin yeniden kızılağaç
larla ağaçlandırılması icabetmektedir. İşte bü
tün bu cihetler nazarı itibara alınarak, birinci 
maddenin (Ç) ve (D) fıkraları tedvin edilmiş 
ve bu ağaçlıklardan sahiplerinin faydalanma
sına usulleri de kanunun 8 nci maddesine atıf 
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yapılarak tasrih edilmiştir. Yukarda arzetti-
ğim esaslar dâhilinde hazırlanan bu madde, hem 
ormanı tahripten korumak ve hem de halkı sı
kıntıdan kurtaracak şekilde yazılmıştır. Bu 
esaslarda üç komisyon da müttefiktir. 

Sayın Raif Karadeniz arkadaşımın, ileride 
büyük bir gedik açması muhtemel olan bu beş 
hektar teklifinden sarfınazar etmelerini bende
niz de Komisyon adına kendilerinden rica ede
rim. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş
lar, bir anlaşamamazlık var zannediyorum. Ar
kadaşımın izahatından anlıyoruz ki, güya be
nim maksadım bu madde ile hâsıl olmuş, böyle 
olduğu halde niçin konuşuyormuşum. Halbuki 
benim maksadım bu madde ile katiyen hâsıl 
olmamıştır. Nitekim Orman Umum Müdürü ve 
teknisiyen ârkadaşlariyle münakaşa ettiğim 
zaman, senin dediğin bu maddeye dâhil olmaz 
dediler ve kendileriyle de muayyen bir formül 
üzerinde bir saha tahsisinde mutabık kaldık. 

Arkadaşım dediler ki, bu kanun kabul edi
lirse bir gedik açarız. Ne gediği açarız? Dersek 
ki, şu kadar saha ihtiva eden küçük ağaç gu
rupları ormandan sayılmıyacaktır, bütün bu in
sanlar bunları kesip traş mı edecekler? 

Bu Orman Kanunu çıkmadan evvel oralarda 
bu grup ağaçlar yok muydu?. Bu Orman Kanu
nu mu bu ağaçlıkları temin etmiştir?. Bilâkis 
4785 sayılı Kanun çıktıktan sonra ormanların bü
yük bir kısmı tahribedilmiştir. Bu, hayati bir 
meseledir, geçim meselesidir, maişet meselesidir. 

Arkadaşınım beyanatı vazıh değildir. Bakı
nız birinci madde ne diyor: Ormanı tarif ettik
ten sonra> «a) Her çeşit dikenlikler, b) Park
larla, şehir, kasaba ve köy mezarlıklarmdaki 
ağaçlar..» ve daha şunlar, şunlar orman mefhu

muna dâhil değildir diyor. Sonra madde devam edi
yor : «Orman dışındaki sahipli arazide ve bunların 
kenarlarında bulunan dağınık veya grup halinde 
her çeşit ağaç ve ağaçlıklar..» bu ne demektir?. 
Ben. asıl kanunu tatbik edecek olan Orman Ge
nel Müdürlüğü teknisiyenlerinden sordum. De-
diler ki, burada bir tarla var, buğday ve mısır 
ekilir, yani kültür arazisidir. Bunun sınırlarında 
veya ortalarında tek tük birkaç ağaç vardır. 
Bunları ormandan saymıyoruz. 

Benim noktai nazarım bu değildir, benim ar-
zetmek istediğim aynı tapu dâhilinde tarla di
ye yazılı ve onun içerisindeki tek tük ağacı bulu-
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nan arazi değildir. Ayrı tapu ile tasarruf edilen 
ve yerine göre tarla veya çalılık denilen yerler 
üzerindeki gurup halinde bulunan ağaçlıklar olup 
bunlar tarla değildir. Bir nevi küçük korulardır 
İşte bunlar, yazdıkları fıkra hükmüne girmez.. 

Sekizinci maddeden bahsediyorlar. Hangi se
kizinci madde? Sekizinci maddede bir takım hü
kümler vardır, orman sayılmıyan yerlerde in
sanlar kendi yakacaklarını buradan teinin eder
ler. deniyor. Bunun benim, iddiam ile ne alâ
kası vardır anlamıyorum. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Or
manın içinde de var. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Orman 
sayılmıyan tek tük ağaçları kesipte pazara geti
renler varsa bunlar izne bağlanacak, bunlar için 
bir talimatname yapılacak. Bu başka iştir. Bir 
de, bu grup halindeki yerler orman sayılmasın, 
fakat saha tahdit edilmesin biz «d» fıkrasi'yle 
bunun hallederiz diyorlar. Bu nasıl olur? (D) 
fıkrası tatminkâr değildir. Bir yer vardır, or
man sayacaklar mı sayınıyacaklar mı? Tereddüt 
içerisinde bulunan mal sahibi ne yapabilir. Bir 
memur gidecek, ormanı görecek, «Bu ormandır, 
Orman Kanununa tâbidir, keçi koyamazsın, tek 
ağaç kesemezsin» diyecek. Bir başkası hayır, bu
rası orman sayılmaz, istediğini yapabilirsin di
yecek. Bu ne iştir? Bu şekilde takdir hakkı ve
ren kanunlar halkı osandırmıştır. Orman için 
kanunda kesin olarak sahayı tahdit etmek lâ
zımdır. 

Ben bu 3.116 sayılı kanun üzerinde 6 ay çalış
tım ve bu kanunu Meclis namına bendeniz hazır
ladım. Mahiyetini biliyorum, nasıl tatbik edil
diğini de pekâlâ biliyorum. 3116 sayılı. Kanunu 
değiştiren 4785 sayılı Kanun çıktıktan sonra idi, 
ben Tirebolu'ya gitmiştim, bir toplantıda halk 
bana: Nasıl bir kanun yapdınız, bu nasıl kanun
dur ben cenazeme tabut yapmak için tahta bula
mıyorum, dedi. Dedim ki; niçin ağacınızı kesüp 
lâzım olan şeyi yapmıyorsunuz? Ağacımı kesmek 
için izin almam lâzım, kazaya gidiyorum, me
mur yok diyorlar elli lira harcırah istiyorlar, ben 
ihtiyacımı nereden temin edeceğim, bir suç işle
meden tabut yapamıyorum, diye cevap verdi
ler. Eğer orada orman işletmesi de yoksa ha
kikaten bu adam ne yapabilir. 3116 sayılı Ka
nunun birinci maddesi mer'i olduğu devirde böy
le şeyler olmamıştır. Karadeniz mıntakasında 
bu dediğim neviden 3 hektarlık, 5( hektarlık oka-
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dar çok küçük yerler vardır ki, bunu kabul 
edince gerek kendimizin gerekse onların başına iş 
açacağız. Bu insanlar, bu vatandaşlar ormanın 
kıymetini bizim kadar Orman memurları kadar 
bilmiyorlar mı? 

Size bir misal arzedeyim; benim intihap dai
remin bir kazası olan Maçka'nın arkasındaki or
manlar işletmeye alındı. Köylü kendi vasıta ve 
parasiyle orayı korumaya başladı, çünkü me
murlar bakamaz, köyümüzü kar basar diye, 
hattâ suç işlemiş olmayı dahi göze alarak, orman 
memurlarını da bazan sokmadı. Şimdi kendisi 
muhafaza ediyor. Eğer hakikaten bu yaptığımız 
kanunla hem ormanı muhafaza etmek ve hem de 

., halkı rahatsız etmemek istiyorsak dediğim şekli 
kabul etmekle en iyi işi yapmış oluruz. Herkes 
yakinen bilecektir ki, bu parça orman değildir. 
Burada ben istediğimi yaparım diyecek ve hiç 
şüphe etmeyiniz, korusuna daha iyi bakacaktır. 

Bu birinci madde şöyle diyor : (Her çeşit di
kenlikler, parklarla, şehir, kasaba ve köy mezar-
lıklarmdaki ağaççıklar; sahipli her çeşit ziraat 
arazisi içinde emekle yetiştirilen ve tabiî olarak 
ormanlarda yetişmiyen kavak, okaliptüs, söğüt, 
akasya gibi ağaçlıklar ormandan sayılmaz) Oku
maya devam ediyorum : 

«d) Ormanların dışındaki sahipli arazide ve 
bunların kenarlarında bulunan dağınık veya 
grup halinde her çeşit ağaç ve ağaçlıklar, 

e) Maki cinsinden her türlü ağaçlıklarla ör
tülü yerler orman sayılmaz.» 

tşte buraya bir (f) fıkrası olarak «Devlet or
manları dışında bu ormanlara en az 3 Kim. uzak
lıkta bulunan tapulu arazi üzerindeki yüz ölçü
mü üç hektarı geçmiyen her nevi ağaç ve ağaç
çıklar ormandan sayılmaz» şeklinde bir hüküm 
eklersek maksat hâsıl olacaktır. Şimdi endişe edi
yorlar, 5 hektarı kabul edersek Devlet ormanın
dan keser, kendi ormanına taşır ve kendi orma
nından kesilmiş gibi gösterir diyorlar. Nasıl ta
şır, ben anlamıyorum. Onun için ben diyorum, ki, 
onunkini 3 kilometre ayıralım, o zaman bunu ta
şımasına imkân yoktur, 4785 sayılı Kanunun bir 
maddesiyle Türkiye'de orman değil, ağaç namı
na ne varsa Devletin malıdır dendi, öyle bir şey 
ki, istimlâk suretiyle de değil, otomatikman Dev
lete geçer, denildi. Bir gün uykusundan kalkan 
mal sahipleri kapısının önündeki ağacının Devlet 
malı olduğunu gördü. 
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Şimdi bunun yaptığı tazyiklerden kurtulmak 

için hususi ormanları geri veriyoruz. Onu verir
ken orman sayılmıyan yerleri de buraya koya
lım. I 

Bizim C. H. Partisinin son kurultayında alın
mış bir karar vardır. Gerçi Kamutayda parti ku
rultayı kararından bahsetmek doğru olmaz. Ama 
nihayet bu da bir camianın isteğini, ıstırabını 
ifade eden bir karardır. Bu itibarla kurultay ka
rarlarının 50 nci maddesini aynen okuyorum 
ki, o dilekler, memleketin dört bucağından gel
miş delegelerin dilekleridir ve saatlerce bu der
di bize dinlettiler : 

Madde 50. — 311ü sayılı Orman Kanunu
nun esasları mahfuz kalmak şartiyle, 4785 saylı 
Kanun hükümlerini gözden geçirmeyi ve ihtiya
ca uygun bir hale koymayı gerekli buluruz. 

3116 sayılı Kanunun esaslarından birisi de, 
Orman sayılmıyan küçük yerlerin belli edilmesi 
ve bunlar üzerinde halkın istediği gibi tasarruf 
etmesine izin verilmesi hususudur. Bu da bu 
esaslardan biri olarak kanunda kabul edilmiş
tir. 

Hulâsa1 arkadaşlar, bu kayıt ilâve edilirse şi
kâyetlerin büyük bir kısmı bertaraf edilmiş ola
cak ve halk için bir tazyik olan bir şekil orta
dan kalkacaktır. Oralarda çıkan bu ağaçları 
kesmiyecekler, kendilerinin malı olduğuna ina:-
nacaklardır. Bu takdirde de orman mefhumu 
daha iyi bir şeklide yerleşmiş ve muhafaza edil
miş olacaktır. Onun için sizlerden çok rica ede
rim, teklifim kabul bııyurulduğu takdirde neti
cesi buralar için çok hayırlı olacaktır. 

Yüksek Heyetinize şunu arzedeyim ki, bu fık
ranın kabulü vatandaşın yararına olduğu gibi, 
Devletin ormancılık siyasetinin de yararınadır. 
Kabulünü tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen birinci 

maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim; 

Trabzon Milletvekili 
Raif Karadeniz 

f) Devlet ormanları dışında bu ormanlara 
en az üç kilometre uzakta bulunan tapulu arazi 
üzerindeki yüz ölçümü üç hektarı geçmiyen grup 
halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklar; 

Ormandan sayılmaz. | 

. 1950 O : 1 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Buna; dair 

benim de sözüm vardı. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bendeniz de 
söz isterim Eeis Bey. 

TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlar; Tarım Bakanlığını 
en çok meşgul eden mevzulardan biri hiç şüphe 
yok ki, orman işlerimizdir. Ne yazık ki, mem
lekette ormanlarımızın az olması, ihtiyacı kar-
şılıyacak yeterlikte bulunmaması, orman mev
zuunu günün geçim dâvası kadar politik mev
zuu da yapmaktadır. Türkiye maalesef or
man bakımından fakir memleketler arasındadır. 
Bugün ormanlarımızın yüz ölçümü % 13 nis
petlidedir. Bu, normal denecek bir hal değil
dir. Bunun normal olması için en aşağı % 20 
yi bulması lâzımdır. Miktarı 10,5 milyon hek
tarı bulan ormanlarımızın 3,5 milyonunu koru
luk, 7 milyonunu da bataklık teşkil etmektedir. 
Binaenaleyh Türkiye orman bakımından kom-
şulariyle hiçbir zaman mukayese edilecek bir 
vaziyette değildir. Bugün Rusya'da ormanla
rın nispeti % 39 dur. Yugoslavya'da % 30, 
Bulgaristan'da % 18, Romanya'da % 21, Yu
nanistan'da % 18,5 tur. Buna mukabil Türki

ye'de % 13 tür. İhtiyacı karşılamıyan bu az
lıktır ki, orman işi daima vatandaşın kafasını 
işgal etmekte, orman işlerimizi daima şurada, 
burada şikâyet ve sızıntı sebebi yapmaktadır.. 

Bunun tabiî neticesi olarak Hükümetiniz 
vatandaşın ihtiyacını nazarı dikkate almış ve 
eldeki mevcuct 3116 sayılı Kanunda bâzı tadi
lât yapmaya lüzum görmüştür, öyle zannedi
yorum ki, hazırlıyarak Yüksek Huzurunuza 
sunmuş olduğumuz kanun tasarısı eski tasarıya 
nazaran hem vatandaşa birçok kolaylıklar gös
termekte ve yeniden orman yetiştirmeyi teş
vik etmekte ve hem de ormanları daha iyi ko
rur müeyyideleri ihtiva etmektedir. 

Karadeniz arkadaşımıza hak veriyorum. 
Buyurdukları şey eski kanunda mevcuttu. Es
ki kanunun hazırlanmasında, öyle zannediyo
rum ki, kendisi de mazbata muharriri bulunu
yordu. Fakat elimizdeki rakamlar bunun sui
istimale sebebiyet verdiğini gösterdiği için
dir ki, ondan sonra çıkan 4785 numaralı Ka
nunla bu kısım 3116 numaralı Kanundan çıka
rılmıştır. Burada liste vardır, kendilerine tak
dim edeyim. Bu şekilde küçük orman sahibi 
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olan insanlar komşu devlet ormanlarından âza
mi surette istifade etmeye çalışmışlardır. 

Sonra, bu meseleyi alırken muayyen bir mın-
takanın ve muhitin ihtiyaçları bakımından 
harekete gedmek doğru değildir. Bu işlerde 
memleket ormancılığını kül halinde göz önün
de tutmak lâzımdır. Bununla beraber, orman 
işlerinde vatandaşa bütün kolaylığı göstermek 
istiyen Tarım Bakanı olarak, arkadaşımın bu 
teklifine tamamen aykırı bir fikir taşımıyorum. 
Yalnız benim ricam, ormanlarda yeni bir ka
çakçılığa meydan vermemek için bu haddin da
lla aşağıya indirilmesidir. 

RAlF KARADENİZ (Trabzon) — Güzel 
muvafakat ediyoruz. 

TARİM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Eğer arkadaşlar buna bir veya iki hektar 
indirirse Hükümet olarak bunu kabul edeceğiz. 
Fakat bunun üstüne çıkıldığı takdirde 
kaçakçılık devam edecektir ve önüne ge-
çilemiyecektir. Bilhassa rica ediyorum, bu 
miktarla iktifa etsinler ve bu suretle mesele 
halledilsin. 

öyle zannediyorum ki, bu orman tasarısı 
memlekette bugünkü sızıltının birçoğunu ön
lemiş olacaktır ve bundan en çok istifade ede
cek de Karadeniz sahili bulunacaktır. 

AHMET KEMAL SİLİVRÎLÎ (İstanbul) — 
Devlet ormanlarının içinde bulunan kısımlar 
istimlâk edileceğine nazaran Evkaf Ormanları 
Devlet Ormanı mıdır, değil midir"? 

CAVİT ORAL (Seyhan) — Hayır. 
BAŞKAN — Söz alan arkadaşlar, vaktimiz 

gayet dardır, eğer sözleri Raif Karadeniz'in 
önergesine dair ise... 

İBRAHİM ARVAS (Van) —-Hayır hayır, 
başka mevzu. 

BAŞKAN — Raif Bey, üç veya iki. pratik 
olmak üzere. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Orman 
Umum Müdürü ve yanında bulunan müşavir
le riyl e üç hektarda mutabık kalmıştık. Sonram
dan Ali Kemal muvafakat -etmediğinden ondan 
caydılar. Beş hektara, üç hektara muvafakat 
ediyorum. 

TARİM BAKANI OAVİD ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşım, gelmiş, Orman Umum 
Müdürü ile görüşmüş, geldiğim zaman Umum 
Müdür vaziyeti bana izah etti. Kalktım arkada
şımla görüştüm; Hükümetin beş hektara muva-
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fakati yoktur, dedim,, kürsüde de böyle bir şey 
söylenmemesini rica -ettim. Eğer kendileri de 
iki hektara muvafakat ederlerse mesele kal
maz. (Olmaz azdır sesleri) 

RAlF KARADENİZ (Trabzon) — Üç hek
tar olsun hiç olmazsa, üçe muvafakat ediyoruz. 

t. HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşehir) ~ 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakan üç hektara muvafakat 
ediyor. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Ben beş hektarı müdadafaa edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Efendim, orman konu değil, derttir bu 
memlekette hastalıktır, derttir, belâdır. Ve bu belâ
nın eebebi kanunların uygunsuzluğudur. Kanun
ları iyi hazırlamadan getiriyoruz, kabul ediyoruz, 
aceleye geliyor, dönem sonuna geliyor. Sonra 
zararını biz çekiyoruz, milletle beraber. 

Efendim, tarifsiz kanun olur mu Ormanın 
ne demek olduğunu söylemiyen kanun olur mu! 
ilk defa böyle bir tarif görüyorum, fakat o da 
noksandır, eksiktir. Karadeniz'nin müdafaasın
da eksik olan, çirkin olan bir şey var mıdır? 
Arkadaşlar 30 dönüm veya 50 dönüm diye hâ
lâ münakaşa ediyoruz. Bu ağaç değil de nedir? 
Niçin ormanları tahrip ediyoruz Çünkü ora
daki birçok insanlar ömründe bir kere çekir
dekten açağ yetiştirmemiştir. Bunları kurtar
mak ister misiniz t Evvelâ işe çocuklardan haş-
lıyalım. Bir tane ağaç yetiştiren bir adamın 
katle eli varmaz. Farzı muhal, Allaha mahsus 
olan bir tek şeyi biz yapabilseydik yer yüzünde 
katil denilen şey kalmazdı. 

O halde elli dönümlük bir toprak üzerinde 
bir ağaçlı yer tasavvur ediniz, burası bir koru
luk dahi değildir, orman olur mu?.. Bunları 
ayırmak için mutlaka ulema mı olmak lâzım
dır? Bırakınız rica ederim, h-erkes ağaç yetiş
tirsin. 

Bizim gayemiz burada bütün araziyi ve or
manları Devletleştirmek değildir, bunlar tâli 
derecede işlerdir. Asıl mesele, Türkiye denilen 
yurdun ormanlaştırılmasıdır ve karara varmak 
için Devletin düşündükleri yanında, Karade
niz'in teklif ettiği gibi, tamamiyle pisikolojik, 
pedagojik tedbirler olsaydı alkışlarla kabul 
ederdim. Hâlâ münakaşa edilmesine hayret 
ediyorum, 
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BA§KAN — Tarım Bakanı. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kayıtlısınız, Bakan söz istedi, 

Tüzük takaddüm hakkını veriyor. 
TARIM BAKANI CAVlU ORAL (Seyhan) 

— Muhterem arkadaşlar, bu hususta bir karara 
varmak için bu işin mesuliyetini üzerinde taşı
yanların, yarın ormanların tahrip edilmesinde 
tenkid edilecek insanların vaziyetini düşünmek 
lâzımdır. Memleketin ekonomik, sosyal hayatın
da ve politikasında rolü olan bu ormanlarımız 
günden güne harap olmakta, azalmakta oldu
ğundan biz bunun yarm büyük ıstıraplarını du
yabiliriz. Böyle bir vaziyet karşısında biz or
manlarımıza karşı ne kadar hassasiyet gösterir
sek, bu memleketin ormanlarını ne kadar kıska
nırsak bu memleketin büyük dâvasına o nispet
te hizmet etmiş olacağız. Ben teklif sahibi arka
daşımızın teklifini reddetmiyorum, iştirak etti
ğimi söylüyorum. Fakat, elimde rakamlar var, 
o rakamlara istinaden iddia ediyorum ki, eğer 
bunu geniş tutacak olursak kaçakçılığa mey
dan vermiş olacağız, Devlet ormanlarının tah
rip edilmesine yol açacağız. Bunu önlemek için 
bunun biraz daha aşağı miktarda tutulmasını 
rica ediyorum. Mal sizindir, kararı Yüksek He
yetiniz verecektir. Fakat bu kararı verirken 
Devlet ormanlarının bugünkü vaziyetini lütfen 
göz önünde tutmanızı bilhassa istirham ederim. 
• EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bu mühim 

dâva, yine maksadı temine kâfi olmıyan noksan 
tetkik ve tedbirlerle karşımıza geldi. Arkadaş
lar, memleketin ormanı azdır diyorlar. Şurada 
Bafra'dan İlgaz'a kadar 400 kilometre uzun
luğunda 1.00 kilometre genişliğinde çıralı çam 
ormanları var. Bunlar devamlı olarak 30 sene 
muhafaza edilse bütün Türkiyenin çıralı çam 
kerestesi ihtiyacını karşılar. Ama o civardaki 
evler çam kütüğünden ev yapar. Bunun önüne 
geçen yoktur. Ziraat Vekâleti bütün kudretini 
ormanları muhafaza ve yetiştirme işine verse bu 
iş bir az daha imkân dâhiline girer. Ben dışar-
da ve Avrupa'da ormanları dolaştım. Ormanları 
bölgelere ayırmışlar, orman mühendisine köşk 
yaparak içine yerleştirilmişler orada çoluğiyle 
çocuğiyle hayvaniyle oturuyor. Orada cezayı 
adam ağacı kestikten sonra vermiyorlar. Adama 
ormanı teslim ederlerken diyorlarki, bak bura
da bir tek kesilmiş ağaç yoktur, sen de kestir-
miyecek, koruyacaksın! Arkasından da kontrol 
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ediyorlar. Bir kere işletme ile ormanı koruma 
ikisi bir arada oldu mu, bir an evvel, vazifesi 
icabı da olarak ağaç yetiştirir, gece gündüz 
gayret eder. 

Bâzı yerler vardır, meselâ Termeden Alaça
ma kadar olan mıntakada orman yetiştirmek 
memleketin zararmadır. Bu kötü ağaçların ora
dan kaldırılıp tarla yapılmak lâzımdır. Hakika
ten köylünün kendi idaresine bırakılan ağaçlık
lar, daha muntazam ve iyi bir kontrolle, çok da
ha iyi netice vermektedir. 9 

Arkadaşlar; en birinci noksan şudur: Or
manlara çabucak yol yapıp mühendisleri evler 
içine oturtup, telefonla muayyen yerlere bağla
yıp, köylünün ihtiyacını tazyik etmeden iş gö
rülmüyor. Bu tazyik ve 15 senedir orman koru
yacağız diye telâşlarımızın neticesi ormanı ha
rap etmiştir. Halk ve köylümüz ormanı, yaşa
ma hakkını düşünerek korumalıdır. 

Arkadaşlar, bu memlekette orman az değildir. 
Yalnız onu muhafaza etmek lâzımdır. Görüyo
ruz; hâlâ ağaçtan kocaman evler yapıyorlar, 
hâlâ koca, koca çamları kesiyorlar. Orman mü
hendisleri orman içinde oturacak ve muhafız
lara sağlam teslim edecek diye esaslı bir tedbir 
görmedim. Orman idaresi hâlâ eski bazirgânlı-
ğında devam ederse ormanı muhafaza edemeyiz 

Raif Karadeniz arkadaşımızın mütalâaları
nı gayet haklı ve yerinde gördüm. Bir zamanlar 
bâzı adamlar beni davet ederek ormanın içine 
götürmüşlerdi, göğe tırmanan ağaçlar ve içinde 
bir sürü keçi. Onun için, Allah rızası için mi 
ne diyeyim arkadaşlar, bunu tam ihtiyaca cevap 
verecek bir hale getirelim. Gerçi sonradan ıslah 
edilebilir ama bu kanun maksadı temine kâfi 
değildir. Eğer bu ormanı koruyacağım, yetişti
receğim, içine mühendislerini yerleştirecek on
ları besliyecek ve ormanın inkişafını sağlıyaca-
ğım ve onları kestirmiyeceğim şeklinde bir tedbir 
alınsaydı baş üstüne derdim. Fakat bu kanun 
bu tedbirleri almaktan uzaktır. Belki eskisi gibi 
ihtiyacı tazyik etmekten biraz uzaklaşmaktadır. 
Bu itibarla bunu maksadı temine kâfi görmüyo
rum. Karadeniz'in teklifi muvafıktır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ ALI KEMAL YÎGÎTOĞLU (Amasya) 
— Komisyon namına söz istiyorum. 
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ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Mühim bil

me vzudur, yeterlik olur mu? 
BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun, 

her mevzu hakkında yeterlik olur. 
BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ KEMAL YİGÎTOĞLU (Amasya) — Aar-
kadaşlar, Sayın Raif Karadeniz arkadaşım bir 
takrir verdiler, beş hektarlık sahipli arazi üze
rinde yetişen ağaçların ormandan sayılmamasını 
rica ettiler. 

Evvelâ şunu arzedeyim, mevzuubahis olan 
hâdise Karadeniz mmtakasmdadır. O Karade
niz ki, ziraat arazisine en az malik olan bir mm-
takadır. Bu dar sahipli arazi içinde beş hektara 
kadar orman bulunmasını bendeniz pek iyi kav-
rıyamadım. Halbuki gerek Tarım ve Adalet ko
misyonları ve gerek Bütçe Komisyonu metinle
rinde sahipli arazinin içinde bulunan münferit 
ve dağınık ağaç ve ağaçlıklar ormandan istisna 
edilmiştir. Yalnız Orman Kanunu yapıhrken 
konan beş hektar kaydı Devlet ormonları için 
mühim bir tahrip unsuru olmuştur. Kendilerinin 
mazbata muharrirliğini ettikleri 3116 sayılı Ka
nuna girmiş olan beş hektar istisnasının reak
siyonu olarak 4785 sayılı Kanun çıkmıştır. 

ikincisi; buyuruyorlar ki, sahipli arazi için
de münferit, dağnık olan ağaçları kesmek için 
Orman İdaresinden izin almak lâzımdır, bilâkis 
bu madde hükümlerine göre sahipleri ağaçlarım 
izinsiz olarak kesebileceklerdir. 3116 sayılı Ka
nunun tadilleri yapılırken bunlar değiştirilmiş 
ve izne bağlı tutulmamıştır. Yalnız (D) fıkrasın
da yer alan ağaçların pazarda satılması şarta 
bağlanmıştır. Yoksa sahiplerine kendi yapacağı, 
yakacağı için, hattâ ormanlarda tabiî olarak bu
lunmayan fakat emekle yetiştirdiği ağaçları pa
zar ihtiyacı için de kullanma hakkı tanınmıştır. 
Ağaçların kesilmesi hususunda bu kadar kolaylık 
temin edildikten sonra, bir tahrip vesilesi olan (5; 
hektar kaydını, bu kadar tecrübelerimize rağmen 
bu maddeye koyacak olursak netice iyi olmaz. 

Binaenaleyh bendeniz komisyon sözcüsü ola
rak, Hükümetle mutabakat halinde değilim. Bu 
teklif yüksek heyetinizce nazarı itibara alındığı 
takdirde (5) hektar, (10) Km. meselelerinin 
Kamutayda çözülmesinin doğru olmıyacağı ka
naatindeyim. Takdir yüksek heyetinizindir. Tak
rir nazarı itibara alındığı takdirde bu maddenin 
encümene iadesini rica ederim. (Burada hallede
riz sesleri) 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde hakkındaki görüşmenin yeter

liğinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

ismail Ergener 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Aleyhinde ko
nuşacağım. 

Arkadaşlar, yetmiyor, müsaade buyurun, be
nim de bildiklerim var. Orman Kanununun mü
zakere eden muhtelit komisyonda âza idim, Fuad 
Sirmen arkadaşım da beraberdi benim de bildik
lerim, size anlatacaklarım var. Binaenaleyh rica 
ediyorum, kâfi görmeyin beni de dinleyin. 

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

Raif Karadeniz'in önergesini tekrar okutuyo
rum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Benim de bir 
önergem vardır, veriyorum, onun hakkında bir, 
iki kelime söylememe müsaade etmenizi rica ede
rim Sayın Başkan. 

(Trabzon Milletvekili Raif Karadeniz'in öner
gesi tekrar okundu). 

Yüksek Başkanlığa 
Bahis konusu olan özel ağaçlıklar alanının beş 

hektar olarak kabulünü dilerim. 
Trabzon Kırşehir 

Muammer yarımbıyık 1. H. Baltacıoğlu 
İmza 

Okunamadı 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arzettiğim sebepler dolay isiyle 

5 hektar olmasını arz ve teklif ederim. 
Van 

ibrahim Arvas 

BAŞKAN - Buyurun İbrahim Arvas. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, kısa söyliyeceğim, huzurunuzu ihlâl 
etmiyeeeğim. Bendeniz de bu komisyonda üye
yim. Muhlis Bey Ziraat Vekili idi. Fuad Sirmen 
ve Faik Öztrak da komisyon üyeleriydi. Biri 
sağdan, biri soldan vuruyordu. Maalesef kanu
nu bir parça yontamadılar. Kanım komisyondan 
olduğu gibi çıktı. Ben Orman Umum Müdürü 
Fahri Beye, bir dönümün maliyet ve rayiç fi
yatı nedir diye sordum. 180-200 liradır dedi. 
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Siz kaça istimlâk ediyorsunuz dedim. 1,5-2 lira- I 
ya dedi. 

Bu, malı vatandaşın elinden bedelsiz almak 
demektir, bunun bir çıkar yolu yok mu dedim. 
Yok dedi. öyle ise ben bu' komisyona iştirak 
etmiyorum, istifa ediyorum dedim ve çekildim 
gittim. Hakkı Şinasi Paşaya ben bu işi yapamam 
bana müsaade buyurun, dedim. Maliye Komis- ı 
yonuna geldim, orada çalıştım. Bu burada dura 
dursun. 

KEMAL TURAN (İsparta) — îstamlâk be
deli konuşulmuyor. 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Soracağım. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Ne münasebe

ti var? Bu, o değil. İstimlâk bedeli konuşulmu
yor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ne oluyorsun? 
Ben senin sözünü kestim mit 

KEMAL TURAN (İsparta) — Esası konu
şuluyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Esası söyliye-
yim: Devlet eliyle ormanlar işletilemez. Anla-
din mı esası? 

KEMAL TURAN (İsparta) — Parti prog
ramı var, sen partili isen programa bağlı olma
lısın. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ben bu parti
de senden daha kıdemliyim. Ben ta Müdafaai 
Hukukun ilk günlerinde temel saflarında bu par
tide bulunmuş adamım ve bütün mevcudiyetim
le, canımla başımla çalışmış bir adamım. Sen 
daha dünkü çocuksun. Ben senden daha kıdem
liyim. Müsaade buyurun, iki cümle ile bitirece
ğim. 

Şimdi arkadaşlar, bu yaptığımız evvelki Or
man Kanunu maalesef Toprak Kanununun 17 
nci maddesini çoktan aştı ve onun aksülâmeli 
olarak mütemadiyen yangınlar gördük. Binaen
aleyh bu realite meydanda iken, bunun üzerinde 
bizim ısrar etmemiz doğru olmaz. Onun için 
bendeniz teklif ediyorum: Yalnız orman memur
ları değil, orman muhafaza memurlarının da bir 
çok rezaletlerini biliyorum. Şimdi bunları bu 
kürsüden izah etmiyeyim. Yalnız sayın Baka
nımdan çok rica ediyorum, kendilerinin bildi
ğinden çok daha fazlası vardır. Bunun üzerin
de hassasiyetle dursunlar ve teftiş heyetlerini 
biraz daha fazla göndersinler. 

Şimdi soruyorum ben vekilimden: Acaba is
timlâk bedeli nedir? Yüzde bir midir? Yüzde I 
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bir istimlâk bedeli olmaz, bu, vatandaşın malı
nı cebren elinden almak demektir. Cumhuriyet 
devrinde böyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri tekrar okutu
yorum. 

önce beş hektarlık hakkındaki önergeyi, sön- . 
ra üç hektarlık önergeyi, yani Raif Karadeniz'in 
önergesini oyunuza sunacağım. 

(ismail Hakkı Baltacıoğlu ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu). 

(ibrahim Arvas'ın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Şimdi beş hektar olarak nazara 

alınması hakkındaki önergeyi oya sunuyorum. 
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alın 
madı. 

Üç hektarlık önergeyi, yani Raif, Karade
niz'in önergesini oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Üç hektarlık önerge dikkate alın
mıştır. 

Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ-

OÜSÜ ALI KEMAL YlĞlTOĞLU (Amasya) — 
Redaksyon için Komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi redaksyon için 
Komisyona veriyor ve diğer maddeye geçiyoruz. 

Madde 3. — Ormanlar üçe ayrılmıştır : 
1. Devlet ormanları; 
2. Köy ve belediye gibi tüzel kişilere ait 

ormanlar; 
3. özel ormanlar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, be

nim maruzatım sual mahiyetinde olacaktır. 4785 
sayılı Kanunla belediye ve köy ormanı kalma
mıştı. 

BAŞKAN — Komisyondan mı soruyorsunuz? 
SAİT KOKSAL (Devamla) — Komisyon

dan veya bakandan. 
Şimdi bu madde ile bunların yanına giriyor. 

Eldeki kanunun beşinci ek maddesi köy orman
larının köylüye tahsis edileceğini bildiriyor. Fa
kat belediye ormanları için bir kayıt yoktur. Ha
len tümü Devlet elinde bulunan bu ormanların 
köy veya belediyeye ait olanları ne şekilde ve 
hangi zaman içinde bu idarelere tahsis edilecek
tir? Bunun izahını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ATIF 
ÖDÜL (istanbul)—Efendim, arkadaşımız, bu. -
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iııı takiben müzakeresi icabeden 4785 sayılı Ka
nunun tadiline ait tasarıda köy ve belediye tüzel 
kişiliklerine ait olan ormanların iadesi keyfiye
tinin ne zaman vâki olacağını sual buyuruyor-
larsa bunun, kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren başlaması icabeder. Bu kanundaki 8 nci 
maddeyi kasıt buyurmuşlarsa bu, mülkiyetin 
devri mahiyetinde değil, menafim tahsisi malıi-
yetinde olduğu için bu kanunun meriyetini işlet-
me cephesinde mütalâa etmek icabeder. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur; oyu 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,. 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet ormanlarının ve bu or 
manlar içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kış
lak, sulak, diğer ormanlar ve her nevi arazinin 
sınırlanması işi bir yüksek orman mühendisinin 
başkanlığı altında Adalet Bakanlığınca hukuk 
mevzuları arasından tâyin edilecek bir hukukçu 
üye ile il genel meclisi daimî encümeni tarafın-
dan seçilecek bir üyeden müteşekkil bir komisyon 
tarafından yapılır. Bu komisyonlar beldelerde be
lediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları 
tarafından seçilecek lüzumlu bilirkişinin fikirle
rinden de faydalanır. 

Bu komisyonlara lüzumu kadar orman mü
hendisi ve kâtip verilebilir. 

Askerî memnu mıntakalardaki ormanların sı 
unlanması sırasında Millî Savunma Bakanlığın 
dan bir temsilci de bulunabilir. 

Komisyonların işe başlıyacakları gün vali ta
rafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay evvel 
ilân ettirilir. 

EMİNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Efen
dim, bu beşinci maddede bir dileğim vardır. Fa
kat bu dileğimi serdetmeden evvel çok kısa bir 
iki cümle söylememe müsaadenizi rica ederim. 

3116 sayılı Orman Kanununun tadili işi mü
himdir. Cümlemiz tarafından memlekette bu 
kanun yüzünden işlenmiş olan suçlar, çekilenler 
çok tekrar edildi. Bundan dolayıdır ki, ben, bu 
5 nci madde üzerine dileğimin taallûk ettiği ko
nular üzerinde çok durmıyacağım. ormancı olma
dığım halde, ormanlarda dolaşarak halk arasında 
tetkikler yaptım ve iki sene önce 39 madde tesbît 
ederek tadil teklifinde bulundum. Hükümetle bu 
hususta birleştik. Bu sınırlama işi için bir iki ke
limelik bir cümle vardı, o kaldırılmış olduğun
dan ben bu beşinci maddede huzurunuza geldim, 
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dileğimi şimdi arzedebilirim : 

Bu beşinci madde, tahdidi hudut komisyonun-
nun teşekkülü işidir. Beşinci madde tadil edil
meden evvel bu komisyon bir yüksek mühendisin 
başkanlığında idi, yanında bir de hukukçu ile 
orman mühendisi vardı. Bendeniz ilerden beri 
muhtelif zamanlarda arzettim, buraya bir zi
raat mühendisinin konulmaması 3rüzünden birçok 
eziyetler çekilmiş olduğuna kaniim. Bunun için
dir ki, bu madde ile dikkatle alâkalandım ve 
baktım ki, yanında bulunan bir mühendisi ko
misyona almıyor, sonra eklediği bir fıkra ile 
«istenildiği kadar mühenjdis ve kâtip alınır» di
yor. Çok istirham ederim, buraya muhakkak su
rette bir ziraat mühendisi de ilâve edilmelidir. 
Bir orman mühendisi, bîr hukukçu ve bir de zi
raat mühendisi. Bunu istirham için kürsüye gel
dim. Bunun için de bir önerge takdim ediyorum. 

ADALET Ko. ADINA ATIF ÖDÜL (istan
bul) — Yapılacak iş, Sayın Çeliköz'ün ifade et
tiği gibi, sınırlamadan ibarettir. Tasarıda, ta
sarıyı tetkik eden komisyonların hiçbirisi orman 
mühendisinden gayri tarım mühendisinin de 
bu komisyonda bulunması yolunda bir ihtiyaca 
cevaz vermemiştir. Zaten kanunun neşrinden 
beri sınırlama işlerinin süratle yürüyememiş ol
ması, komisyon azasının bütçe mülâhazaları ba
kımından sayısının geniş tutulmasından ileri gel
diği belirtilmektedir. Onun için sınırlamadan 
ibaret bir iş, yani ormanın nerede bittiğini ne
rede başladığını tesbit işi, bir orman mühendisi 
tarafından pekâlâ yapılabileceğine göre Devlete 
de malî bir külfet tahmil edecek olan ve zaruri 
bir ihtiyaç da bulunmıyan yeni bir ilâveye lü
zum görmüyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arazinin sınırlama işini yapacak olan Ko

misyona bir ziraat mühendisinin ilâvesini teklif 
ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Emin ittin Çeliköz 

EMİNİTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Za
ruret icabı gerek bendenizin ve gerek Hüküme
tin, gerekçeleri şu elimize gelen tasarıda bulun
madığı gibi, teklif ettiğimiz kanunlarda da yok
tur. Benim teklifimde bu, 5 nci madde olarak 
vardır. Hattâ muhterem Sözcü arkadaşımın 
işaret ettiği gibi, bilirkişiler teşkilâtta Komis-
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yonun çalışmasına aksaklık verir diye bunların 
komisyonda bir oyu bir teklifi olmasın dedik, 
Bu husus benim teklifimde de tasrih edilmişti. 
Bunlar halen elimizde bulunan tasarının içinde 
bulunmadığı için karşılaştıramıyoruz. Müsaade 
buyurursanız burada benim teklif ettiğim mad
de okunsun. Ziraat mühendisinin bulunması 
zaruridir, lâzımdır. Bendeniz bu kanaatteyim. 
Arzettiğim veçhile teklif esasen bu zaruretin 
mevcudiyetinden doğmuş ve 4785 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesinin tadili zaruri görülmüş
tür. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifleri anla
şıldı, bir ziraat mühendisinin ilâvesini teklif 
ediyorlar. Komisyon bu ilâveye lüzum olma
dığını bildirdi. 

TARIM BAKANİ CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, böyle bir ilâveye lüzum yoktur. 
Burada tesbit. edilen elemanlar bu işleri yap
maya kâfidir. Zaten buraya verecek elemanımız 
da mevcut değildir. Çünkü 25 komisyon vardır. 
25 tane ziraatçi vermek lâzımdır ki, biz nerede 
bulacağız? Onun için maddenin aynen kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan

lar.. Almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

Madde 12. — Sınırlama komisyonlarında ça
lıştırılacak hukukçu üyelerin kadroları Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin (E) cetveline dâ
hil geçici hizmetliler bölümündeki ödeneğe müs
teniden Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

il genel meclisi daimî encümeni tarafından 
seçilen üyelere 5 liradan 10 liraya kadar ve be
lediyeler ve köy ihtiyar kurulları tarafından 
bilirkişi olarak seçileceklere 3 liradan 5 liraya 
kadar gündelik verilir ve bunların gidip gelme 
nakil vasıtaları da sınırlama komisyonlarınca 
sağlanır. 

Komisyonlarda çalıştırılacak aylıklı ve üc-
ücretli memurlara genel hükümler dairesinde 
nakil vasıtası masrafı ve yollukları ve ormanlar
da çalıştıkları zamanlarda yolluk karşılığı ola
rak teknik memurlara amenajman ve teşcir iş-
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lerinde çalışan orman teknik memurları gibi 
tazminat gündeliği verilir. 

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

Madde 17. — Devlet ormanlarından parasız 
intifa hakkı kaldırılmıştır. Türkiye ve yeniden 
gelecek, îskân Kanununa göre memleket içinde 
bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve top 
luca köy kuracak göçmenlerle yer sarsıntısı, 
yangın ve sel gibi haller yüzünden topluca fe
lâkete uğramış muhtaç köylülere ve ormanla
rın içinde veya dışında oturanlardan ormanlara 
zararı olduğu veya oturdukları yerlerde yeni
den orman yetiştirileceği için bu kanun gere
ğince başka tarafa nakledilen köylülerden muh
taç bulunanlara yapacakları ev, ahır ve saman
lık için bir defaya mahsus olmak üzere Ba
kanlar Kurulu karariyle tahammülü müsait en 
yakın ormanlardan kerestelik ağaç ve istedik
leri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme 
ve taşıma imal masrafları karşılığında tomruk 
veya kereste verilebilir. 

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

Madde 18. — A) Ormanların içinde veya 
orman sınırlarına köy ortasından ufki hattı 
müstakim ile 10 kilometre mesafede bulunan 
köylülere köyde barınmalarına mahsus yapa
cakları veya oturacakları ev, ahır, samanlık ve 
kullanacakları ev ve tarım araçları için tarife 
bedelinin 10 da biri karşılığında tahammülü 
müsait olan en yakın Devlet ormanlarından ve
ya istif yerlerinden kerestelik ağaç ve yakacak 
odun verilir. Bu ihtiyaçlar istiflerden temin 
edildiği takdirde kesme ve taşıma masrafları da 
ayrıca alınır. 

Köy Kanununa göre köy sayılan yerlerin 
nüfus kütüğüne kayıtlı olup orada oturanlar 
birinci fıkradaki şartlar dairesinde bu hüküm
den faydalanırlar. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve 
mamulâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başka
larına satılması veya köyden dışarıya çıkarıl
ması yasaktır. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
karak âhara satanlar veya devredenler bir daha 
bu madde hükmünden istifade edemezler; 

B) Köylülerin orman idaresi hesabına pi
yasa satışları için kesip istif yerlerine taşıdık-
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l a n orman mallarının, istedikleri takdirde, yüz
de yirmi beşine kadarı pazar yerlerine götüre
rek satmak şartiyle Orman İdaresinin tesbit 
edeceği istiflerden istihsali yapan bu köylülere 
satış bedeli ile artırmasız olarak verilir. Bu 
nispet odun ve kömür istiflerinde yüzde yüze 
kadar çıkarılabilir; 

C) istihsal mıntakaları içindeki küçük san
atlar ile bizzat meşgul olan arabacı, sapçı, ta
kunyacı, semerci, düvenci, sepetçi gibi sanat
kârların ihtiyacı için mümkün olan istif yerle
rinde küçük partiler halinde köylü ve kasabalı 
sanatkârlara artırmasız satışlar yapılır. Bu 
satışlara anılan sanatkârlardan başkaları gire
mezler. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, bu 
kanunun (A) bendinin ikinci fıkrasında «Köy 
Kanununa göre köy sayılan yerler» tâbiri var
dır. Köy Kanununun birinci maddesi : «Nüfu
su iki bine kadar olan yerler köy, yirmi bine 
kadar olan yerler kasaba, yirmi binden yukarı 
nüfuslu yerler ise şehirdir,» der. 

Orman İdaresiyle köyler arasında şu şekilde 
ihtilâflar çıkıyor: Nüfusu iki bini geçtiği hal
de halen Köy Kanununun tatbik edildiği yer
ler vardır. Bir kere bu bakımdan ihtilâf çıkı
yor. Bir de Köy Kanunundaki «Nüfusu iki 
bine kadar olan» tâbiri mübhemdir. Bu, o kö
yün nüfusta kayıtlı nüfus sayısı mı dır. yok
sa sayımdaki nüfus sayısı mıdır? Bu da belli 
değildir. Orman İdaresi bâzı köylere, nüfus 
sayımmdaki nüfus miktarınız fazladır, sizi köy 
kabul etmiyoruz, diyor. Bâzı köylere de kütük
teki nüfus miktarınız iki binden fazladır, sizi 
köy olarak kabul etmiyoruz diyor. 

Şimdi benim istirhamım; iki bin kaydı Köy 
Kanununda esas olduğuna göre, bu iki bin nü
fus kütükte mukayyet olan nüfus mudur, yok
sa sayımda tesbit edilmiş olan nüfus mudur! Bu
nu lütfen açıklasınlar. 

Bir de yine bu maddenin (B) bendinde; Or
man İdaresi istif yerlerinde bu işte çalışan 
köylülere % 25 nispetinde kasaba ihtiyacı için 
odun verilebilir, diyor. Eğer Orman İdaresi 
piyasa ihtiyacı için istif yapmıyorsa bu yerler
de köylüye makta vermek suretiyle küşük ka
sabalar ihtiyacını karşılatmak ciheti -düşünüle
bilir mi, düşünülmez mi? Bu cihetin de açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — İhsan Yalçın. 
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İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, Vekil 

arkadaşımızdan bu madde münasebetiyle bir şey 
öğrenmek istiyorum. 

Bir köyde bu kanun hükümlerine göre ke
reste alınış, ev yapmış bir vatandaş, aynı mahi
yetteki evini yakınındaki bir köye naklederse 
orman idaresi bugüne kadar mümanaat etmek
te olduğuna göre yine mümanaat edecek mi etmi-
yecek mi 

İkincisi, bir de nüfusu 2000 den az olan ve 
fakat orada ilce teşkilâtı yapılması münasebe
tiyle belediye teşkilâtı da yapılmış köy karekter-
li birçok ilce merkezlerimiz vardır ve bunlar 
köylülerin haiz olduğu haklardan istifade ede-
gelmektedir. Şimdi bir köylü, bu yeni şekli al
mış olan ve kanunen de köylülerin haiz olduk
ları bütün muafiyetlerden ve yardımlardan is
tifade eden ilce merkezlerinden birine evini sö
küp nakletmek istediği takdirde - çünkü ayni 
hakkı o adanı da kullanıyor - mümanaat edilir 
mi, edilmez mi? 

Bu iki noktanın tavzihini rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU ADİNA ATIF 

ÖDÜL (İstanbul) •— Nüfus kütüklerinde kayıt
lı olanları esas tutarak sayım esasına, göre ka
rar verme şeklinde... 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Anlıyamadım. 
ADALET KOMİSYONU ADİNA ATİF 

ÖDÜL (Devamla) — B u r a d a : 
«Köy Kanununa göre köy sayılan yerlerin 

nüfus kütüğüne kayıtlı olup orada oturanlar bi
rinci fıkradaki şartlar dairesinde bu hükümden 
faydalanırlar. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve ma-
mıılâtm bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başkala
rına satılması veya köyden dışarıya çıkarılması 
yasaktır. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
karak âhara satanlar veya devredenler bir da
ha bu madde hükmünden istifade edemezler.» 
deniyor. 

Sayın Koksal'in sualleri, bu fıkra hükmünde 
Köy Kanununa göre köy sayılan yerlerin nüfus 
kütüklerinde kayıtlı olanlar.. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Köy Kanunu, 
j nüfusu iki bine kadar olan yerler köydür, der. 

Bu 2000 e kadar olan nüfus, sayımmdaki nüfus 
mudur, nüfus kayıtlarındaki nüfus mudur? 

ATIF ÖDÜL (Devamla) -— Nüfus kayıtla
rındaki nüfus olduğu kanaatiyle hareket ettik. 
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İşletme esası mahfuz tutulduğuna göre mak

ta, vermek mevzuubahis değildir. 
ihsan Yalçın 'm sualine geliyorum: Fayda

lanma hakkı, köy vasfını muhafaza etmekte olan 
yerlerde oturan yurtdaşlara tahsis edilmiştir. 
Belediyelere tahsisi suretiyle, belediyesi olan 
yerlerin faydalanması düşünülmemiştir. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim, sayın 
Sözcünün izahını dinledikten sonra, birinci mâ
ruzâtım hakkında şunu ifade etmek isterim: 

Bugünün hayat şartları ve neticesi olarak 
birçok köylerin nüfus kütüğüne mukayyet nü
fusları köylerden ayrılmaktadır. Öyle köyler 
bilmekteyiz k i ; nüfus kütüğüne göre nüfusları 
üç bine yakın bulunduğu halde, birçok köyler
de, köyün içinde bin kişi dahi yoktur. Eğer biz, 
bu maddeyi komisyonun anlattığı gibi anlarsak 
bu vatandaşlara evlerini, alet koyacak damları
nı, samanlıklarını yapacak keresteyi ve yaka
caklarını, yani ne kereste ve ne de mahrukatla
rını veremiyeeeğiz. demektir. Halbuki, köyün 
asıl nüfusu köyde oturan nüfustur. Ve sayım 
da bilfiil köyde oturan vatandaşları gösterir. 
Bu bakımdan komisyonun 2000 nüfus mevzuun
da nüfus sayımını esas tutması faydalı olacak
tır. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ATİF 
ÖDÜL (istanbul) — Düşündüğümüzü arzettim. 
Arkadaşımızın noktai nazarını komisyon haklı 
buluyor ve muvafakat ediyoruz. Komisyona al
maya lüzum yoktur, zapta geçmesi kâfidir. Ya
ni sayım esasını nazara alacağız. 

SAİT KOKSAL (İsparta/ — Teşekkür ede
rim. 

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

Birinci madde dikkate alman önergeye göre 
yeniden tanzim edilerek komisyondan gelmiş
tir. Okutuyorum. 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 

dair Kanun 

BlRlNCl MADDE — 3116 sayılı Orman Ka
nununun 1, 3, 5, 12, 17, 18, 19, 21, 25, 33, 35, 
36, 37, 39, 42, 43, 81, 86, 88, 98, 99, 104, 105, 107, 
109, 113, 114, 115, 110, 118, 120, 125, 127,128 
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ve 129 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 1. -— Kendi kendine yetişmiş veya, 
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or
man hasılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu 
halleri yerleriyle birlikte orman sayılır. Ancak: 

a) Her çeşit dikenlikler; 
b) Parklarla şehir, kasaba ve köy mezar-

lıklarmdaki ağaçlıklar; 
c) Sahipli her çeşit ziraat arazisi içinde 

emekle yetiştirilen ve tabiî olarak ormanlarda 
yetişmiyen kavak, okaliptüs, söğüt, akasya gibi 
ağaçlıklar; 

d) Ormanların dışındaki sahipli arazide ve 
bunların kenarlarında bulunan dağınık veya 
yüz ölçümü üç hektarı geçmiyen ve Devlet or
manlarına mesafesi en az üç kilometre olan grup 
halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklar; 

e) Maki cinsinden her türlü ağaççıklarla 
örtülü yerler; 

Orman sayılmaz. 
Bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince mu

hafaza ormanı mahiyetini taşıdığı veya devam
lı orman hasılatı verdiği Tarım Bakanlığınca 
fennen belirtilecek olan makilerle örtülü saha
lar yukarıki (e) fıkrası hükmünün dışındadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi bu 
tashihle oya sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Ormanların bulundukları ve bu 
ormanlara bitişik olan ilçeler içindeki muhtaç 
köylülere ev, samanlık, ahır gibi zati ihtiyaçları 
için kesme, taşıma masrafları ile tarife bedeli 
ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibi aynı 
bölgedeki köylerin cami, okul ve köy yolların
daki köprülerin yapılması ve onarılması için 
kesme ve taşıma masrafları alındıktan sonra bu 
ormanların istif yerlerinden tomruk veya or
man memurlarının göstereceği yerlerden ağaç 
verilebilir. Bu ormanlardan sağlanamıyan mik
tar ile bu madde dışında kalan köylerin müşte
rek ihtiyaçları diğer ormanların istif yerlerin
den satış bedeli üzerinden verilir. 

Özel kanunların hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Devlet ormanlarının kadastro
su Orman idaresi tarafından yapılır. Kadastro 
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işleri biri sahanın tavsifini gösteren yazı işle
rinden diğeri de haritadan ibaret olmak üzere 
iki grupa ayrılır. Orman Kadastrosuna esas teş
kil edecek olan haritalar, tercihan aerofotometri 
usulü ile ve en kısa bir zamanda tamamlanır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet ormanları içinde orman
ların Devlet tarafından işletilmesine ve korun
masına ilişkin olarak yapılacaklardan, başka her 
çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınma
sına mahsus yerler yapılması ve yeniden tarla 
açılması ve orman içine yeniden yerleşilmesi ya
saktır. Devlet ormanlarının her hangi bir su
retle yanmasından veya açıklıklarından faydala
narak işgal, açma ve her hangi şekilde olursa ol
sun kesme, sökme, budama veya boğma yolla-
riyle elde edilmiş veya edilecek olan yerlerle bu
ralarda yapılmış ve yapılacak her türlü yapı ve 
tesisler şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. 
Buralara doğrudan doğruya Orman İdaresince 
el konur ve mahsulü müsadere olunur. Bu yapı 
ve tesisleri sahipleri söküp götürmekte muhtar
dırlar. 

Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve 
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat 
ile orman hasılatı; işliyeceklerin yapacakları 
bina ve tesisat için Tarım Bakanlığından izin 
alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. -^- Koru ormanlarından kesilecek 
ağaçlar numaralanır ve dipleri Devlet çekici ile 
damgalanır, numara ve damga dip kütükte ka
lacak surette kesilir. Dip kütüğün yüksekliği dip 
kutrunu geçemez. Ferahlandırma maksadiyle 
kesilecek ağaçlar lüzum hâsıl olmadıkça numara
lanmaz. Baltalıklarda ise kesilmiyerek kalacak 
olan ağaçlar iyice belli olacak şekilde işaretle
nir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Her tomruk (Yuvarlak odun) 
tem ortasından kabuksuz olarak kumpasla çap
raz ölçülür; numarası kalınlığı (çapı), boyu ve 
nevi deftere yazılır. 

Mahrukat odunu kabuklu olarak ster veya 
kental üzerinden kaydolunur. 
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İstihsal ve saıtışta düşülmesi gereken tomruk

lar için kuruma payı, mahrukat için fire nispe
tinin ne şekilde hesaplanacağı ve ne yolda iş
lem yapılacağı Orman Genel Müdürlüğünce be
lirtilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Parası verilmeden ve damga
lanacak orman malları damgalanmadan ve nak
liye tezkeresi alınmadan istif yerlerinden nakli
yat yapılamaz. 

Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere 
ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre bir hafta
dan üç aya kadar süreli olarak verilir. Malın ilk 
götürüldüğü yerden başka bir yere taşınmasın
da taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna göre 
yeniletmesi lâzımdır. 

Orman malları sayısı, cinsi, nev'i ebadı ve 
vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezke
resine uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde 
hepsi üzerinden hacmen % 10 na ve veznen 
% 15 e kadar çıkacak fazlalık için nakliye tez
keresinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alı
narak serbest bırakılır. 

Nakliye tezkeresine uyup da % 5 nispetine 
kadar damgasız olan orman malları kaçak olup 
olmadığının tahkik ve tesbiti için alıkonur. Ka
çak olmadığı anlaşıldığı takdirde damgası vuru
larak mallar serbest bırakılır. 

Yukardaki hadleri aşan miktar bütün fazla
lığa ve damgasızlara şâmil olmak üzere kaçak 
sayılarak idarece müsadere olunur. 

Kaçak olup olmadığının tahkik ve tesbiti 
maksadiyle alıkonulan damgasız mallar temi
nata bağlandığı takdirde sahiplerine teslim 
olunur. Alınacak teminatın tutarı nakliyede 
yazılı beher metre küb satış bedelinin % 15 faz-
lasiyle hesaplanır. 

Teminat karşılığında inalların sahibine tes
limi damgasız oldukları ebat ve vasıfları ve 
damga muamelesinin huzurlarında yapıldığı 
mal sahibiyle müştereken bir zabıt varakasiyle 
tesbit olunmasına bağlıdır. 

Yapılan tetkik ve tahkik sonunda bunların 
kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde teminatı 
iade olunur. 

Kaçak oldukları anlaşılırsa teminat Orman 
İdaresince irat kaydolunduğu gibi ayrıoa kaçak 
mallardan dolayı cezaî takibat da yapılır. 
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Nakliyat orman içinde Orman İdaresinin 

göstereceği yollardan yapılır. Nakliye tezkere
leri dadıma taşıyanların üzerinde bulunup iste
nildikçe gösterilir. 

Pazar yerlerinden ve fabrikalardan ticaret 
kastı olmaksızın orman mahsulü alıp naklede
ceklerden nakliye tezkeresi aranmaz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 37. — Orman (mahsullerinin bedel ta
rifeleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icapları
na göre Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
tanzim edilerek Tarım Bakanlığınca tasdik olu
nur. 

Ancak Ereğli Kömür ocaklarının Devletçe 
işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 13 
neü maddesi gereğince tesıbiti icabeden bedel 
tarifelerinin hazırlanmasında ilgili "bakanlıklar 
mutabakata varmadıkları takdirde Bakanlar 
Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — Oyunuza .sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 39. — Devlet ormanlarındaki kesim 
ve istif her mmtakaya göre hazırlanan amenaj-
man plânlarına müsteniden Orman İdaresi ta
rafından yapılır. Her tomruk kesildiği mahal
den numaralandıktan ve kesilmiş orman malla
rına malhSus çekiçler ile damgalandıktan sonra 
istif yerlerine sevkolunur. Damgasız tomrukla
rın taşınması yasaktır. Kesilmiş orman malları
na malhsuS çekiçlerin model ve kullanış yerleri 
tüzükte gösterilir. 

Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan 
ve kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana za-
rarlı ağaççıkların belli edilecek şartlar dâhilin
de köküyle sökülerek toplanıp çıkarılması için 
Orman İdaresi istekli köylülere diledikleri g M 
tasarruf etmek üzere müsaade verebilir. Karşı
lığında para alınmaz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 42. — Devlet ormanlarındaki otlak
lara dışardan toplu olarak veya sürü halinde 
hayvan sokulup otlatılması işletme müdürleriu-
ce tanzim edilecek plânlara göre Orman Genel 
Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

Plânda otlatılacak hayvanların cins ve nev'i 
ve miktarları gösterilir. Plânlar, otlak zamanm-
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dan. evvel tanzim ve tasdik olunur. 

Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tamı Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar vermiyecek 
şekilde muvakkat olarak hayvanların otlatıl
masına ait tedbirleri alır. 

Orman içinde ve civarındaki köylerin hay
van otlatmalarına mütaallik işler orman bölge 
şefleri tarafından tesbdt ve köy ihtiyar heyetle
rine te'bliğ olunur. 

Yangın görmüş orman sahalarında hicjbir su
retle hayvan otlatılamaz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Tahrip edilmiş veya yangın 
görmüş ormanlarla ormansızlık yüzünden arazi 
kayması ve yağmurlarla yıkılma tehlikesine 
mâruz olan yerlerdeki ormanlar meskûn ma
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri, zira
at edilen maJhalleri çığ, sel gibıi zararlardan ko
ruyan ve 'buraları toz fırtınalarına karşı muha
faza eden, nehir dolmalarının önüne 'geçen, 
memleket müdafaası için muhafazası zaruri 
olan ormanlar Bakanlar Kurulu karariyle mu
hafaza onmanı olarak ayrılabilirler. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 81. — Orman İdaresi orman yetişti
recek olan köy, belediyelerin fidan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere mmtaka orman fidanlıkları 
kurmaya mecburdur. Fidanlıkların kurulmasın
da köy ve belediyelere yakınlık, fidanların cins 
ve nev'ini tâyinde mahalline uygunluk gözeti
lir. 

Fidanlar köy ve belediyelere ambalajlı olarak 
fidanlıkta ve imkân bulunduğu takdirde ağaç
lama yerinde parasız olarak verilir. 

Lüzumu halinde köy ağaçlandırmalarına ge
rekli yardım orman bölge fidanlıklarmca. yapılıı. 

Resmî daire ve müesseselere ambalaj ve nakil 
masrafları kendilerine ait olmak üzere parasız 
fidan verilebilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — En ufak parçası yarım hektar
dan ve parçalar yekûnu bir hektardan! aşağı ol
mamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin sa
hibi ağaçlandırmadan itibaren elli sene için ağaç
landırdığı sahalara ait bütün vergilerden ve özel 
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ormanların tâbi olduğu Hasılat Resminden muaf 
tutulur. Bu sahaları orman halinde muhafaza 
etmiyenlerden vergi' muafiyeti kaldırılır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyen-
ler vali veya kaymakama müracaat ederler. Bu 
yerlerin hâli araziden olduğu anlaşıldıktan sonra 
orman memurları tarafından yapılacak ağaçlan
dırma plânına göre ağaçlandırma işine Tarım Ba
kanlığınca izin verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisine 
ait her türlü yardımlar Orman İdaresince para
sız yapılır. Plânına göre ve müddeti içinde ağaç
landırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan iti
baren 5 yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana temlik 
olunur ve ağaçlanacak sahayı orman halinde koru
yu]) idame et tirmiyenlerden temlik edilen yer geı i 
alınır. Bu .şartlara göre kurulan ve idame etti
rilen ormanlar hiçbir suretle kamulaştırılanla/. 

BALKAN —- Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle)'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 88. — Ormanların içinde veya yakı
nında ateş veya yangın belirtisi görenler bunu 
derhal Orman idaresine veya en yakın muhtar 
jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine ha
ber vermeye mecburdurlar. Yangınlar için ha
berleşmede Devlete ait her türlü askerî ve sivil 
vasıtalardan derhal parasız olarak faydalanılır. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule 
ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilâ
tının kuruluş merkezleri arasında Orman İdare 
since gerektiği yerlerde P. T. T. İdaresinden 
parasız verilecek ruhsatlara dayanılarak telefon 
şebekesi yapılıp işletilebileceği gibi lüzumunda 
jandarma ve P. T. T. santrallerine bağlanabilir. 
P. T. T. santraline bağlanan telefonlardan başka 
tesis ve telefonlar için hiçbir ücret, resim ve ver
gi verilmez. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 08. — Orman («enel Müdürlüğünce lü
zum görülecek olan orman memurları Hüküme
tin seçeceği silâhla teçhiz olunur. 

Orman memurları orman suçlarına ilişkin de
lilleri bir tutanak île tesbit, suç araçları ve nakil 
vasıtaları ile suç mahsulü mallarını zabt ve ica
bında suç işliyenleri yakalamak görevi ile ödevli 
ye yetkilidirler. Talep vukuunda polis, jandar-
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ma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına 
yardıma mecburdurlar. 

BAŞKAN --- Oyunuza sunuyorum. Kabil! 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i Madde 99. — Orman memurları av tezkeresi 
t olmıyanlarm ve Orman İdaresinden izin almamış 
; olanların ormanlarda ve orman, göl ve derelerin-
\ de avlanmalarını mene, avlarını ve av araçlarım 
I zapdetmeye yetkilidirler. 
j BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
! edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Madde 104. — 17, 18 ve 19 ncu maddeler hü
kümlerine göre köylülerin zatî ihtiyaçlariyle köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen kerestelik ağaç 
ve mahrukatı bu işte kullaıımıyanlar veya başka
sına satanlar elli liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezası île cezalandırılır. 

Madde 105. — Ormanlardaki yaş ağaçla
rın kabuğunu soyanlar, yaş ağaçları yaralıyan-
hır, boğanlar, tepelerini veya tekmil dallanın 
koparan veya kesenler, bunlardan cıra yala
muk çıkaranlar, burç. alanlar, orman örtüsünü 
kaldıranlar, orman içinde veya kenarında ta
biî olarak yetişmiş fidanları sökenler veya tah
rip kastiyle zedeliyenler bir haftadan üç aya 
kadar hapis veya yirmi {beş liradan üç yüz lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Ormanlardan izinsiz yaş ağaç kesenler bir 
haftadan üç aya kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. Ayrıca, koru ormanlarından kesilen 
beher ağaç için yirmi beş liradan yüz liraya 
kadar, baltalık ormanlarından kesilenlerin be
her kentalinden on lira, kömürün beher kenta
linden. yirmi beş lira hesabiyle ağır para cezası 
alınır. 

BAŞKAN -— Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 107. —• Orman İdaresinden izin al-
! nıaksızm 20 ııci ve 2o ncü maddelerde yazılı 

işleri yapanlar ile bu işler için Orman İdaresin
ce tâyin olunacak şartlara riayet etmiyenler 
iki aya (kadar 1ıafif hapis veya yüz liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılır ve mah
suller müsadere olunur. 

Ormanın .yetişmesine zarar vermiyecek yer-
j lerde 20 ııci maddede sayılan meyve ve nıah-
| sulleri toplıyanlar hakkında bu hüküm uygu

lanmaz. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 109 — 25 nci maddede yasak edilen 
işlerle, bu maddede yapılması izne bağlı işleri 
izinsiz yapanlara bir aydan bir seneye kadar 
hapis cezası hükmolunur İşgal ve faydalanma 
yanmış orman sahasına taallûk ettiği takdirde 
bu cezalar iki misline çıkarılır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier.., Kabul edilmiştir. 

Madde 113. — 36 ııcı madde gereğince veri
lecek nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç. 
odun, kömür ve sair orman mahsullerini taşı
yanların malları kaçak olup olmadığının ince
lenmesi için 127 nci maddede gösterilen şekilde 
alıkonur: 

Ka^ak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği 
tahakkuk ederse alıkonulan inallar derhal taşı
yana teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın 
kaçak olduğu anlaşılırsa .105 nci madde hükmü 
tatbik edilir. Nakliye tezkeresini değiştirme
den nakliyat yapmayı itiyat edenler ve orman
da kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları 
damgasız olarak istif mahallerine veya kaçır
mak kastı olmaksızın başka yerlere götürenler 
ile, her nevi ormanlarda 4.1 nci madde hükmüne 
muhalif hareket edenler on beş liradan yirmi 
beş liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 114. — 42 nci madde gereğince izin 
almaksızın her nevi ormanlara hayvan sokan
lar, sokulan hayvan adedine göre bir aya kadar 
hafif hapis ve 5 liradan 50 liraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırılır. 

Başıboş bırakılmak suretiyle hayvan girmesi 
veya 42 nci madde mucibince konulacak şart ve 
tedbirlere riayet edilmemesi hâlinde yalnız pa
ra cezası hükmolunur. 

Yanmış orman sahalarına hayvan sokulnvısı 
veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi hâ
linde l .nei fıkrada yazılı ceza iki kat olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 115. — 88 nci maddedeki mecburiye
te riayet etmiyenier bir haftadan bir aya kadaı 

. 1950 O : 1 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Orman idaresine ait telefon şebekesi ve te
sislerine ve her türlü alet ve malzemesine zarar 
verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci madde
si gereğince cezalandırılır. 

Bu suç Hazirandan Ekim ayma kadar de
vam eden yangın mevsiminde işlenilme «eza iki 
misline çıkarılır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 116. — 89 ncu maddeye göre orman
larda vukuagelecek yangınları söndürmek 
için salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtlı 
tarafından yangın mahallerine gitmeleri enıro-
iunduğu halde gitmiyenlerle gidip de çalışml-
yanlardan kaymakam veya valinin karariyle 10 
liradan. 20 liraya kadar para cezası alınır. Bu 
kararlar aleyhine kanun, yollarına baş vurula-
maz. Sözü geçen maddede .yazılı memurlarla 
orman teşkilâtında vezifeli olanlardan, yangın 
yerlerine yardım göndermiyenlerle ilgi göster-
m iyeni er Türk Ceza Kanununun 230 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle?.. Etmiyenier.. Kabul edilmiştir. 

Madde 118. — Yazılı, olarak yapılan tebli
gat tarihinden itibaren 2 yıl içinde 63 ncü mad
dede yazılı işaretlerle ormanlarının sınır arını 
belli etin iyen. özel. orman sahiplerinden. 50 lira
dan 20ü liraya, kadar hafif para cezası alınır. 
Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra 6 
ay içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse 
verilecek para, cezası 100 liradan eksik olmaz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle." . Etmiyenier.. Kabul edilmiştir. 

Madde 120. — Bu kanun hükümlerine ay
kırı hareketten dolayı müsaderesi icabeden or
man. mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, ta
şındığını veya toplandığını bildiği halde satın 
a'anlar taşıyanlar, işliyenler, kabul edenler ve
ya gizliydiler bir haftadan üç aya kadar hapis 
ve 50 liradan. 200 liraya kadar para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Bu malların taşınmasında kullanılan tarım 
işlerinde çalıştırılması kabil canlı vasıtalar dı
şındaki nakil vasıtaları her kime ait olursa ol
sun müsadere olunur. 

Bu mallan müsadereye tâbi olmıyan canlı 
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vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan birim;i 
fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odunun 
beher kentali için 5 lira, kömürün beher kent a 
h için 25 lira, tomruk veya kerestenin beher 
metre kübü için 100 lira hesabiyle para cezası 
•alınır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler . Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 125. — Orman memurları orman suç
larına ait düzenliyecekleri tutanakları suçlunun 
hüviyet ve ikametgâhını tesbit ettikten sonra 
bağlı olduğu âmire vakit geçirmeksizin gönde 
riı\ Hüviyeti tesbit edilmiyen suçlular en yakın 
zabıta merkezine kötürülür. Amirlerce bu tuta
naklar tetkik edilerek Cumhuriyet savcılığına 
derhal tevdi olunur. Bu işlemleri sebepsiz uta
rak geciktirenler Türk Ceza Kanununun 230 nen 
maddesi gereğince cezalandırılırdır. Tutanakla
rın aksi ispat edilmedikçe imza eden memurlar 
mahkemeye celbedilemezler. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul. 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde- 127. ----- Orman suçlarından dolayı 
zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat 
ve sair mahsulât ile cürüm aletleri vazifeli or
man memurları tarafından muhafaza edilmek 
Üzere mevcut ise orman depolarına veya en ya
kın belediye veya köy muhtarına veya muhtarın 
vekiline, bu. da bulunmazsa ihtiyar heyeti âza
sından birine makbuz mukabilinde teslim olu
nur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olan
larla muhafazası müşkül ve masraflı bulunan
lar Orman İdaresinin satış komisyonunca ve 
orman inallarının satış usullerine göre satılır. 
Masraflar çıktıktan sonra geri ka^ın para ema
net olarak bankaya yatırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları, rayiç değerleri 
nispetinde kanunen muteber teminat veya mu
teber müteselsil kefil verdikleri takdirde dâva 
neticesine kadar sahiplerine iade edilir ve te
minat veya kefalet vermiyenlere ait nakil va
sıtaları hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik 
olunur. 

Suçlu lehine karar verilmesi halinde zapte-
dilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ine 
bedeli iade olunur ve nakil masraflarından baş
ka hiçbir şey alınamaz. Müsaderesine karar ve
rilen- emval ve cürüm aleti satılmamış ise s*.ti-
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larak Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat 
kaydedilir. 

BAŞKAN - - Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 128. - - Orman içinde kimin tarafın
dan. kesildiği, veya hazırlandığı belli olmıyan 
veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olu
nanımın orman mahsulleri Orman İdaresince sa
tış usullerine göre satılır ve bedelleri irat kay
dolunur. Bu mallarla beraber bulunan nakil va
sıtalarının sahipleri on beş gün müddetle yapıla
cak ilânla araştırılır. İlân sonunda sahibi mey
dana çıkmıyaıı vasıtalar hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN - - Oyunuza sunuyorum. 'Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 129. ----- Orman memurları orman için 
de hüviyeti anlaşılanııyan ve hal ve vaziyetleri 
şüphe uyandıran şahısları en yakın köy muhta
rına veya ihtiyar heyetine veya zabıta merkezi
ne götürüp teslime selâhiyetlidirler. 

Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hüviyetleri
ni tesbit edemedikleri bu gibileri zabıtaya teslim 
ile mükelleftirler. 

BAŞKAN Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddenin tümünü kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

İKİNCİ MADDE —- 3116 sayılı Orman Ka
nununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. —- Yapı ve telefon tesisleriy
le bakım kuruluşunun tamamlandığı mıntaka-
lardaki il ve ilce merkezlerinde bir ihbar ve ta
kip sebebine uymadıkça orman mahsullerine 
a.il nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz. 

Orman İdaresi bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 5 sene içinde ormanlarında 
yapı ve telefon tesisleriyle bakını kuruluşları
nı tamamlar. 

BAŞKAN --• Oyunuza sunuyorum. 'Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. - Devlet Orman İşletmeleri 
yalnız hammadde istihsal ve bunları kendi istif 
yerlerine naklederler. Ormancılık tekniği, ve 
kıymetlendirme icapları ekonomik zaruretle" 
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zorlamadıkça mamul veya yarı mamul mal ya
pamaz ve taşıyamazlar. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. 'Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Orman işleri orman civa
rında oturup geçimini ötedenberi ormanda ça
lışmakla temin eden köylülere tercihan gördü
rülür. 

Yapılacak işe civar köylülerin iş gücü kafi 
gelmemesi veya işe ehil olmamaları veya fahiş 
fiyat istemeleri halinde Orman îdaresi bu işin 
yapılmasını sağlıyacak tedbirleri alabilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Evvelce ormanlar içinde 
veya civarındaki köy tüzel kişilikleri veya köy
ler halkının tamamı veya bir kısmı tarafından 
tapu ile tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı 
Kanunla Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu 
kabîl köy halkınca ötedenberi korunmuş ve 
faydalanılmış olan ormanların mahsulleri birin
ci. derecede bu köyler halkının zatî, müşterek, 
küçük el sanayii ve pazar ihtiyacına tahsis olu
nur. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 'Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Ek dördüncü madde ge
reğince tahsis edilmiyen Devlet ormanları is
tihsallerinin satışında tercihan ve sıra ile Orman 
Kanununun 18 ve 19 ncu maddelerinden fayda
lanan köylülerin zatî ve müşterek ve pazar sa
tışı ihtiyaçlariyle küçük el sanayii ve mahallî 
piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 

Piyasa satışlarında artırma esastır. Satışa 
çıkarılan partiler, en büyüğü 250 metre kübü 
geçmemek üzere piyasa ihtiyaçlarına göre muh
telif miktarlarda tertiplenir. 

Piyasa evsafı ve şartları dışında veya anor
mal ebattaki resmî ve hususi ihtiyaç istekleri, 
istihsal sırasında teminat karşılığı hazırlanır ve 
pazarlıkla satılabilir. Bu ihtiyaçlar dışında tah
sis yapılamaz. Odun, kömür ve diğer tâli orman 
mahsulleri zaruret olmadıkça artırma ile satı
lamaz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK. MADDE 6. — Orman içinde veya civa
rında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar he-
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yeti kendi köy hudutları içindeki Devlet orman
larının korunmasında orman teşkilâtiyle iş birli
ği yapmakla ödevlidir. Bu maksatla kanunun 
98 nci maddesinin 2 nci. fıkrasında yazılı yetki
leri Tarım Bakanlığınca belirtilecek esaslar 
dâhilinde orman teşkilâtı mensuplariyle birlik
te veya ayrı olarak kullanabilirler. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Bu kanunun birinci mad
desinin (c) fıkrasında yazılı ağaçlardan sahiple
ri her türlü zatî ihtiyaçları ve pazar satışı için, 
yine aynı maddenin (d) fıkrasında yazılı ağaç 
ve ağaççıklardan sahipleri kendi yapacak ve 
yakacak ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta 
tâbi olmadan faydalanırlar. 

Devlet ormanları içinde veya bitişiğindeki 
sahipli arazide dağınık veya grup halinde bulu
nan ve ormanlarda tabiî olarak yetişen her çe
şit orman ağaç ve ağaççıklarından türlü fay
dalanma şekilleri ve kezalik orman dışındaki 
sahipli arazide bulunan ve (d) fıkrasında yer 
alan ağaç ve ağaççıkların pazarda satılması ha
linde tâbi olacağı işlemler bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren en geç üç ay içinde Tarım 
Bakanlığınca belirtilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı ağaç ve ağaççık
lardan sahiplerinin faydalanma esaslarının tes-
bitinde köy ihtiyar heyetlerinin yılda iki defa 
beyanname vermesi ve bu beyannamelere ait * 
işlemlerin işletme müdürlüklerince en geç üç 
ay içinde tamamlanarak köy ihtiyar heyetlerine 
tebliği göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Ormanpiçinde her hangi 
biı- sebeple devrilmiş veya kesilmiş 'ağaçların 
dip kütüklerinin işaretlenmesi için hususi çekiç
ler kullanılır. Bu çekiçlerin model ve kullanış 
yerleri Orman Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

BAŞKAN — Oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — Tarım Bakanlığının vere-
ceği ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin ede
ceği ağaç nevilerinden 3116 sayılı Orman Kanu
nunun 86' nci maddesine göre gerek kendi top
raklarında ve gerekse Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki boş arazide yarım hektardan aşa-
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ğı olmamak şartiyle orman yetiştirecek gerçek î 
veya tüzel kişilere Tarım Bakanlığının izniyle I 
ve bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından kuruluş kredisi 
açılır. 

Kuruluş kredisi için on beş yıl müddetle Ma
liye Bakanlığı Bütçesine miktarı bir milyon li
rayı geçmemek şartiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca 
ödenek konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş 
kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve di
ğer şartları Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca belirti
lerek Bakanlar Kurulunca onanır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — 80 nci madde gereğince 
ağaçlandırma mükellefiyetine tâbi olan köy ve 
beldelerde ağaçlandırma için dikilen fidanların 
bakımı ile köy ihtiyar heyetleri ve belediye baş
kanları ödevlidir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Orman Kanununun <):-! 
ncü maddesine aykırı hareket eden veya eti i-
renler Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrası gereğince cezalandırılır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Orman suçlarına ilişkin 
fiillerin ikamda bir zarar hâsıl olursa talep vu
kuunda ayrıca tazminata hükmolunur. Bu taz
minat yaş ağaç kesilmesi halinde Orman Tarife 
bedeli üzerinden hesap «dilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmrpenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1.1. — Kaçak orman mahsulleri 
ile bunların istihsalinde kullanılan destere, bal
ta gibi araçların müsaderesine karar verilir. 

Müsaderesi gereken orman mahsulleri istih
lâk edilmiş ise kıymetinin tazminine hükmolu-
hür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci maddenin tümünü kabul 
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edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE -~ İşletmelerin elinde bu
lunan fabrika, ve imalâthaneler satış imkânı hâ
sıl oldukça tasfiye edilirler. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE _ 3116 sayılı Kanunun 
10, 60, 61, 62 ve l;}2 nci maddeleriyle 4914 sa
yılı Kanun hükmü mahfuz kalmak üzere 
:i:î . VI . 19:58 tarihli :5444 ve :U45 sayılı kanun
lar ve 4785 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — - Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

14. — Orman Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair olan 4785 sayüı 
Kamına ek Kanun tasarısı ve Tarım ve İçişleri 
Komisyonları raporları ile Maliye Komisyonu 
mütalâası ve Adalet ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/320) [T| 

BAŞKAN —- Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var inil . . Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi a bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hakkında önerge var 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
<umdemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 14 numaradaki Kanun tasarısnın 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Tarım Bakanı 
Cav id Ora I 

BAŞKAN — İvedilikle müzakeresini kabul 

[1] ,2,90 sayılı basmayazı tutanağın sorumdadır. 
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tvedilikle müzakeresi 

Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik 

yapılmasına dair olan Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 
sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ormanlardan; 
Devlet ormanları iğinde olmıyan ve etrafı tarla, 
bağ, bahçe gibi kültür arazisi, özel orman, şehir, 
kasaba, köy merası ve Orman Kanununun birin
ci maddesine göre orman sayılmıyan yerlerle 
çevrili olmak şartiyle Devlet ormanlarından ta
mamen ayrılmış bulunan köy, belediye tüzel ki
şiliklerine ve gerçek kişilere ait ormanlar; sahip
leri veya mirasçıları istedikleri takdirde geri 
verilir. 

îade edilecek ormanlardan, Devletleştirme 
karşılığı ödenmemiş bulunanlar bir işleme tâbi 
tutulmaksızın sahiplerine intikal eder ve müra
caatları üzerine keyfiyet Orman İdaresince ken
dilerine yazılı olarak bildirilir. 

Devletleştirme bedeli kısmen veya tamamen 
ödenmiş bulunan ormanların, bu bedel aynı mik
tar ve taksitlerle ödenmek üzere, yazı ile müra
caatları halinde sahipleri adına tapuya tescil 
yapılır. Taksitler zamanında ödenmediği takdir
de ormanın işletilmesine izin verilmez. Ormanın 
geri verilmesine mütaallik tescil muameleleri 
her türlü harç ve resimden muaftır. 

Geri verilen ormanların hududu içindeki or
man işletmeleri tarafından istihsal edilmiş ve 
henzü satılmamış orman mahsulleri, ormanın 
tescili sırasnda sahiplerinin yazılı müracaatları 
üzerine bulundukları mevki ile miktar ve vasıf
ları tesbit edilerek hususi orman tarife bedeli 
ve hakiki istihsal masrafları peşin ödenmek şar
tiyle orman sahiplerine teslim edilir. 

Geri verilen ormanlarda Devletleştirmeden 
doğan muamelelerle geri vermeden dolayı,, or
man sahipleriyle Devlet birbirleri aleyhine dâ
va açamazlar. 

ZIYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlar; Evkafa ait ormanlar da Dev
let ormanları mahiyetinde olduğuna göre, bu 
ormanlar diğerlerinden ne ile ayrılır diye zikre
dilen şeyler içinde bağ, bahçe ve taran arazile
ri de vardır. Fakat bunların niçin kış ve yaz 
daimî surette akan büyük dere ve ana nehirler 
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zikredilmemiştir. Bir de yalnız İstanbul'da bir
kaç köye ve bir takım araziye ait bir hususi va
ziyet vardır. Jüstinyen zamanında, tstanbulun 
fethinden bin sene evvel, Akdenizden Karadeniz 'e 
kadar bir kale yapılmış olup duvarları hâlen de 
mevcut bulunmaktadır. Bu kale duvarlarının 
hudut teşkil ettiği birçok köy ve arazi vardır. 
Devlet # ormanından bu kale duvarlariyle ayrıl
mak kâfi midir? Bence kâfidir. İnsan kale du
varlarını kaldırıp götüremez. Yerini değiştire
mez. Bu duvarlar burada zikredilmemiştir. 

Sayın komisyondan rica ediyorum. Bu hususu 
açıklasınlar. Zapta da geçsin. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrili, buyu
run. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) 
— Efendim, Ziya Cezaroğlu arkadaşım aynı be
nim konuşacağım mevzua temas etti. Bendeniz de 
şu suretle izah etmek istiyorum: Evvelâ teklif 
edilen birinci maddeyi okuyacağım. 

«Madde 1. — 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 
sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ormanlardan; 
Devlet ormanları içinde olmıyan ve etrafı tarla, 
bağ, bahçe gibi kültür arazisi, özel orman, şehir, 
kasaba, köy merası ve Orman Kanununun birin
ci maddesine göre orman sayılmıyan yerlerle 
çevrili olmak şartiyle Devlet ormanlarından ta
mamen ayrılmış bulunan köy, belediye tüzel ki
şiliklerine ve gerçekkişilere ait ormanlar; sahip
leri veya mirasçıları istedikleri takdirde...» ilh... 

Şimdi 3000 dönüm, 5000 dönüm ormanı olan 
mal sahiplerine ait yerlerin, hututu erbaası bağ, 
bahçe, tarla ile mahdut olamaz. Ziya Ersin Oe-
zaroğlu arkadaşımın söylediği gibi, Rumeli'den, 
Bulgaristan'dan Romanya'dan başlıyarak bütün 
Trakya ormanları içerisinden geçen bir kale 
duvarı vardır. Devlet ormanlarında ve özel ki
şilerin tapularında dahi bir çoklarının hudut
ları sarkan, garban, şimalen kale diye gösteril
mektedir. 

Bendeniz şu teklifi yapacağım; bu hudutlar 
yazılırken arasında dere ve kalelerin de zikredil
mesini ve bu maddeye eklenmesini ve bu hususta 
gerek bakan, ve gerek komisyonun muvafakat 
etmesini rica ve istirham ediyorum. 

Bu hususta bir önergem vardır, Başkanlığa 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Fethi Mağara! 
FETHİ MAĞARA (Kastamonu) — Sayın 

arkadaşlar, bu madde ile hususi ormanların 
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iade edilecekleri derpiş edilmektedir. Halbuki J 
bu hususi ormanların iade edilebilmesi için hu
dutlarında bağ, bahçe ve kültür arazisi olması 
meşruttur. Bunun yanından kocaman bir ırmak, ı 
nehir, büyük şose geçiyor hayır, iadeye tâbi 
değil denecektir. Böyle şey olur mu efendim"? 

Tapu kuyudatında hudut olarak kabul edil
miş bir şeyi nasıl olur da bu kanunda* kabul 
etmeyiz! İmkân var mı ki, böyle ormanların hu 
dudunda mutlaka bağ, bahçe, veya tarla bulun
sun; tarla belki bulunur, ama bağ, bahçe bu
lunmaz. Binaenaleyh bu hükmü koymak, biz 
bu ormanları iade etmiyeceğiz demektir, öte
den beri bütün halkın elindeki 15, 20, 30 hek
tarlık ormanlar istimlâk edilmiştir. Hududu 
tamamen tarladır. Yanından, sadece yol, şose 
veya nehir geçmesi bunun iadesine mâni olur 
mu? 

Cezaroğlu'nun söylediği gibi hududunda 
yol, şose veya nehir bulunanların da sahiplerine 
iadesinin kabul edilmesi lâzımdır. 

Şimdi bir şey daha ortaya çıkacak: Hudu- i 
dunda tarla, bağ, bahçe diyor. Bir dönüm tat
ladır, üst tarafında mîri ormanı vardır. Şimdi, 
orada mîri ormanı vardır diye iade edil m iye -
cek mi? 

Bundan evvelki kanunu neşretmekle zaten 
halkı mahkemelerde sürünmekten bizar ettik. 
Maddeye nehir, büyük şose, kayalık bunları da 
ilâve edelim. Çevresi büyük kayalık olanlar da 
vardır. Bunların da hudut olması lâzımdır. 
Yoksa haliyle kalırsa halk menfaatine bir iş 
yapmış olmayız. Hududu belki bir saat sürer. 
Zaten bağ, bahçe, tarla diye kisvelenmişler. 
Böyle şey olur mu? Kimden kime kaçırıyoruz, 
rica ederim. 

Bu ciheti Komisyonun nazarı dikkate alması 
lâzımdır. Şimdiye kadar çıkardık, çıkaracağız, 
diye vakit geçirip durduk. Şimdi de bu şekilde 
çıkarılmasını ben doğru görmüyorum. 

Tekrar tekrar rica ediyorum. Komisyon bu 
ciheti nazarı dikkate alsın. 
. BAŞKAN — Açık oya sunulan tasarıya oy I 

vermiyen arkadaş var mı efendim? Oy toplama j 
muamelesi bitmiştir. j 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) —. Sayın arka- j 
daşlar, bundan evvel müzakere ettiğimiz Orman I 
Kanunu hakikaten, teşkilât için yaptığı hiz
metler bakımından, teşekküre değer. Fakat , 
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şimdi müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 
kanun, istenilen orman kanunu değildir. Bi
zim son çıkardığımız Toprak Kanunundan ta
mamen farksızdır ve tatmin etmez. Meselâ 
bir yerde Ahmed'in, ona bitişik Mehmed'in ve ona 

komşu Ali'nin bir arsası vardır. Diğer taraf
tan şahsına ait kocaman bir orman sahası var
dır. Bu vatandaşlardan birisinin ormanı Dev
letin orman sahasına dayanıyor. Bu senin mül
kün değildir, doğru olur mu? Bunu tesbit et
mek lâzımdır. Komisyonda Sayın Bakan iza
hat verirken eşhasa ait bütün ormanların mik
tarının Devlet ormanlarına nazaran % 1,78 dir 
dediler. Fakat şimdi biz 'burada bu Orman 
Kanunu ile neyi kastediyoruz, ne yapmak 
istiyoruz? Bunu izah kolay değil. Yine Sayın 
Bakanın izah ettiklerine nazaran Bulgaristan'
daki ormanlar umumi mesahanın '% 18 i imiş. 
Ne kadar zaman içerisinde bu nispete çıkmış 
olduğunu izah etmediler Devletin istimlâk et
tiği ormanların hudut meselesi ihtilâflar doğu
racak bir mevzudur. Nazarı dikkatinizi eelbe-
derim. Bu kanun çıkacak olursa eski kanımdan 
farklı bir şey ol m ıya çaktır. 

ADALET Ko. ADINA ATIF ÖDÜL (İstan
bul) -— Mağara arkadaşımızın aflarını rica ede
rim. Tasarının tedvininde bir cihetin gizlenme
si yolunda bir düşünce, ne bunu getiren Hükü
mete ne de sırasiyle bu tasarıyı inceliyen komis
yonlara asla atfedilemez:. Buna inansınlar. Fjğre 
hareket mebdei erimiz arasında farklar varsa, 
dokümanlarımızda kâfi vuzuh verilmemişse, el
bette bunu büyük Meclis ikmal edecektir. 

Arı arkadaşım tasarının heyeti umumiye-
sinden büsbütün ayrı olarak hususi ormanların 
tamamen iade edilmesi noktai nazarını müdafaa 
ettiler. Bu tasarı, İni zaviyeden hareket edile
rek tanzim edilmiş değildir. Bu, ayrı bir mev
zudur, ayrıca münakaşa edilebilir. 

Hudut meseleleri üzerinde duran diğer arka
daşlarıma cevap arzedeyim: Maddenin metnin
de sayılanlar tahdidi değil, tevsii mânadadır. 
Bu maddede yazılı olan ,şekle göre metin, ayırış 
vasfını ihtiva eden bütün şeylere şâmildir, du
varlarda bu meyandadır. nehirler, hakeza. 
Devlet ormanı ile özel ormanlar arasında bir il
tibas vücuda getirmiyecek şekilde tahdidi de
ğil, tevsii olarak ifade ettik. « Gibi » kelime
sinin mânası budur ve maksadımız bundan iba
rettir. 
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ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Efendim, Sa

yın arkadaşımdan anlamak istediğim şudur: Şi
le'de'birbirlerini takip eden küçük küçük or
manlar vardır ve eşhasındır. Bunlar yekdiğer-
lerini takip ederken nihayet bir tanesi bir Dev
let ormaniyle bitişirse bu ormanın sahibi Ah
met de bu ormanı kaldırmaya razi olursa diğe
rini kurtarabilecek midir? Arkadaşımız prensi-
pe değil, fer'e cevap verdiler. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ATIF 
ÖDÜL (istanbul) — Prensip olarak ifade bu
yurduklarına da cevap vereyim. 

Bu ifadeler mutlak değildir arkadaşlar. Or
manı Devletleştirilmiş olan şahsın veya şahsi
yetin takibine bağlıdır. Böyle 'olunca Devlet or
manına en yakın olan ve bu kanunun birinci madde
sinde gösterilen fark bir «sınırla ayrılmış olan 
ormanın sahibinin iadeyi talep etmesi şarttır. ^ 
O vatandaşa kamulaştırılmış olan ormanın ken
disine iadesi için mükellefiyet tahmilini asla dü
şünmedik. Onu talep eden takip ederse, talep 
edilen ormanlar elbette iade 'edilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz ostiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 4785 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinde yazılı müracaat müddetini ge
çirenler fcu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bîr yıl içinde müracaat edebilirler. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Bu tasarının tümünü ikinci oturumda açık 
oyunuza sunacağını. 

2. — Avrupa Dışişleri Bakanları İktisadi îş 
Birliği Konseyine Türkiye'yi temsüen giden Dış
işleri Bakanı Necmettin Sadak'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı Cemil Caid Barlas'ın vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/508) 

BAŞKAN Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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var, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Komite

sinde ve Avrupa İktisadi îş Birliği Bakanlar 
Konseyinde 'Türkiye'yi temsilen Paris'e ve 
Straslburg'a gidecek heyete başkanlık etmek 
üzere giden Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'
ın dönüşüne kadar kendisine, Başbakanın tek
lifi veçhile, Devlet Bakanı Cemil Said Barlas'
ın vekillik etmesi muvafık (görüldüğünü saygı 
ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
ismet inönü 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkere
sine ıttıla hâsıl 'olmuştur. 

Oylama sonuçlarını arzekîiyorum. 
Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu tasa

rısına (283) 'oy verilmiştir, ret, çekinser yok
tur, nisap vardır, muamele tamamdır. Tasarının 
kanunluğu (283) oyla kabul edilmiştir. 

Bina Vergisi Kanununun 4 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun tasarısına (272) oy 
verilmiştir. 271 kabul, 1 ret, vardır. Çekinser 
yoktur, nisap vardır, muamele tamamdır, tasa
rının kanunluğu (271) oyla kabul edilmiştir. 

iktisadi Buhran Vergisi Kanununun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan Ka
nun tasarısına (264) <oy verilmiştir, ret, çekin
ser yoktur, muamele tamamdır, nisap vardır, 
tasarının kanunluğu (264) 'oyla kabul edilmiş
tir. 

Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasarısına 
(269) zat iştirak etmiştir. 266 kabul, 2 ret, 1 çe
kinser, nisap vardır, muamele tamamdır, tasarı 

'•ııın kanunluğu (266) oyla kabul edilmiştir. 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkında Kanun tasarısına 
(265) zat iştirak etmiştir, 264 kabul, 1 ret, mua
mele tamamdır, nisap vardır, tasarının kanunlu
ğu (264) oyla kabul edilmiştir. 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 
ki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 
Kanun tasarısına (264) zat iştirak etmiştir,. nı-# 

sap vardır muamele tamamdır, tasarının kanun
luğu (264) oyla kabul edilmiştir. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13,30 



KÂTİPLER 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Cenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, müzakere
lere devam ediyoruz. 

Gündemin 14 neü maddesindeki Orman Ka
nununa bâzı hükümler' eklenmesine ve bu ka 
nııııun birinci maddesinde değişiklik yapılması
na dair olan 4785 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı, bundan evvelki Oturumda müzakere edil
miş ve maddeleri kabul edilmişti, tasarının 
tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

15. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
(rörev ve Kuruluş Kanunu tasarısı ve Tanın vı 
Bütçe Komisyonları raporları (1/757) |T| 

Yüksek Başkanlığa 
(lelen kâğıtlar arasında bulunan (Atatürk 

Orman Çiftliği Müdürlüğü Görev ve Kuruluş 
Kanunu tasarısının gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Taran Bakanı 
Oavîd Oral 

BAŞKAN — Bu kanunun gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edildi. 

Tasarı tabı ve tevzi edilmiş bulunmaktadır 
Tümü hakkında söz ist iyen var mı? Maddele

re seçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hakkında teklif vardır 
ivediliği kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunu 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına bağlı ve 
tüzel kişiliği haiz olmak üzere Ankara'da Ata
türk Orman Çaftliği Müdürlüğü kurulmuştur. 

1| ,2.96' sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır.. 

Çiftliğin işletilmesi esasları Tarım Bakanlı
ğınca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edeenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğü, bir müdürün idaresi altında bir müdür 
yardımcısı ile: 

a) umumi ziraat işleri; 
b) Bağ, bahçe kültürleri ve ağaçlandırma 

işleri; 
c) Hayvancılık ve hayvanat bahçesi işleri; 
d) Ziraat sanatları işleri; 
e) Ticaret, idare ve levazım işleri; 
f) Hesap işleri; 

Şefliklerinden ve hukuk işleri servisinden teşek
kül eder. 

Müdürlüğün, ticaret alanındaki faaliyeti iş
letmeden elde edilen mahsullerin veya bunlar
dan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında de
ğerlendirilmiş olanlarının satılmasına münhasır
dır. Lüzumu halinde müdürlüğün Tarım Ba
kanlığına bağlı müessese ve çiftliklerin elde et
tiği veya değerlendirdiği mahsullerden alıp sat
masına Bakanlıkça yetki verilebilir. 

Müdürlüğün ziraat sanatları mevzuuna giren 
işlerde değerlendirilmek üzere dışardan yapabi
leceği satmalmalara ait esaslar Maliye ve Tarım 
Bakanlığınca birlikte tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edeiler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğünün sermayesi yedi milyon beş yüz bin 
liradır. Bu sermaye aşağıda yazılı kaynaklardan 
sağlanır: 

a) Bu Kanunun geçici birinci maddesi ge
reğince, müdürlüğe devredilecek kıymetlerden 
borçlar düşüldükten sonra kalan kısım. 

— 982 — 
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b) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü ödenmiş döner sermayesinden verilecek bir 
milyon lira; 

c) Sermayenin yıllık safi gelirinden dör
düncü maddedeki kısım ayrıldıktan sonra kahin 
miktar; 

d) Lüzum ve zaruret halinde Genel Bütçe
den verilecek paralar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edlmiştir. 

MADDE 4. —• Sermayenin yıllık safi gelirin
den % 25 i yedek sermaye olarak ayrılır. 

Onuncu maddeye göre satılacak gayrimen-
kullerin ve satışı takarrür edip de muamelesi te
kemmül etmemiş arazinin bilanço kıymetleriyle 
satış bedelleri arasındaki fark doğrudan doğru
ya yedek sermayeye eklenir. Yedek sermaye an
cak 8 nci maddede yazılı maksat için kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Müdürlük, özel hukuk esas
larına göre idare olunur. İşlemleri ve harcama
ları 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye ve 2 . VI . 1934 tarihli ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hü
kümlerine tâbi değildir. Bu işlem ve harcamak
ların şekli, satmalma ve satma, yapma ve yap
tırma, kiralama ve kiraya verme ve hesap usul
leri, menkul ve gayrimenkul amortisman pay
ları ve müdürlük ile personelin görev ve yetki
leri Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte 
tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak 
esıaslar dairesinde yürütülür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Müdürlüğün bütçe yılı tak
vim yılıdır. Her bütçe yılma ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları o yıl sonundan itibaren üç ay 
içinde Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti
ne incelenmek üzere tevdi olunur. Umumi Mu
rakabe Heyetinin bu husustaki raporu bilanço, 
kâr ve zarar hesaplariyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bu raporla bilanço ve kâr ve 
zarar hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe ve Tarım Komisyonlarından müteşekkil 
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Karma Komisyon tarafından tetkik edilerek Ka
mutayın tasvibine arzedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Müdürlüğün bütçesiyle me
mur ve hizmetli kadroları her yıl. Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 
onamasiyle yürürlüğe girer. 

Atatürk Orman Çiftliği müdür ve memur
ları Tarım Bakanı, hesap işleri memurları Ma
liye Bakanı ve hizmetliler, müdür tarafından 
tâyin olunurlar ve aynı usule göre işlerinden 
çı karılırlar. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Çiftliğin bilançosu zarar gös
teren yıllarda bu zarar yedek sermayeden kar
şılanır. Yedek sermaye ile karşılanamıyan kı
sım ertesi yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine ko
nacak yardım ödeneği ile kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Müdürlüğün bütün malları 
Devlet malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine 
suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işli-
yenler gibi ceza görürler. 

Müdürlüğe ait gayrimenkuller, müdürlük 
adına tapuya tescil edilir. 

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

MADDE 10. — Atatürk Orman Çiftliğinin 
bu kanunun yayımı tarihindeki sınırları için
de bulunan gayrimenkullerin gerçek veya tü
zel kişilere devir ve temliki ve kamulaştırıl
ması özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır. 

Bu kanunun yayımı tarihinden önce resmî 
daire ve teşekküllere, Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumu idare meclisi kararı ve Tarım Ba
kanlığının muvafakatiyle satışı takarrür etmiş 
gayrimenkuller hakkında yukarıki fıkra hük
mü uygulanmaz. 

Çiftlik içinde müteferrik durumda bulu-
nan sahipli arazi parçaları Menafii Umumiye 
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İstimlâk Kararnamesi hükümlerine göre kamu-
laştırılabilir. 

BAŞKAN — SÖK istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olun
du. 

MADDE 11. — Müdürlüğün memurları hak
kında 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

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

MADDE 12. — Çiftlik memurlariyle ailele
ri çiftlik hudutları içindeki çiftliğe ait konut
larda müdürlük tarafından mahallî rayice uy
gun olarak takdir edilecek kira karşılığında ba-
rmdırılabilirler. Çiftlikte ikametleri işletme 
icabından olan çeşitli hizmetlerle sürekli işçiler 
ve bunların aileleri Tarım Bakanlığı tarafın
dan belirtilecek esaslar dairesinde müdürlükçe 
çiftliğe ait yerlerde parasız oturtulabilirler. 

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

MADDE 13. — Çiftlikte çalışan ve iş Ka
nununa tâbi olmıyan sürekli işçilerin işten doğ
ma hastalıkları halinde bunlar iki ay müddetle, 
ücretleri yarım verilmek ve tedavi giderleri ve 
yol paraları İdare tarafından ödenmek suretiyle 
tedavi ettirilir. 

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

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri gere
ğince yapılacak devirlerde gayrimenkullerin in
tikal, ifraz, ferağ ve senetsizden tescil işlemle
riyle devrin gerekli kıldığı diğer işlemler ve 
belgeler her türlü vergi, resim ve harçlardan ve 
müdürlüğün çiftlik hudutları dâhilinde sahip 
bulunduğu gayrimenkul]er Bina ve Arazi ver
gilerinden müstesnadır. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — 7 . VI . 1949 tarihli 
ve 5433 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 
ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
ne intikal eden kıymetlerden Gazi Orman Çift
liği ve Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu Tica
ri işletmeler Müessesesine ait para ve para hük
mündeki kıymet ve alacaklar, menkul ve gayri
menkul mallar ve bütün hak ve menfatler ve 
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her türlü taahhüt ve borçlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki vaziyetleriyle ve ka-
yit, defter ve belgeleriyle birlikte Atatürk Or
man Çiftliği Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Yeni teşekküle bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ödenmiş döner ser
mayesinden bir defaya mahsus olmak üzere bir 
milyon lira verilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci madde 
gereğince yapılacak devirlerde mal değerleri 
Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü tarafından tâyin edilecek 
birer kişiden müteşekkil dört kişilik bir komis
yon marifetiyle en son bilanço, yoksa defter de
ğerlerine göre tesbit edilir. Bilanço veya defter 
değerlerinin bulunmaması halinde değerler ko
misyon tarafından doğrudan doğruya takdir 
olunur. 

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

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

16. — Türkye Rınai Kalkınma Bankasının 
dağıtacağı kârın Hazinece ikmali hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe 'Komisyonu raporu 
(1/764/ [T] 

BAŞKAN — Bir teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümün

de 16 neı maddesindeki (Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankasının dağıtacağı kârın Hazinece ikmali; 
hakkındaki tasarının ivedilikle müzakeresini arz 

[1] ,270 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

-m-
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ve rica ederim. I 

Maliye Bakanı 
îsmail Rüştü Aksal 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. 

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

İvedilik hakkındaki önergeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıtarağı 
kârın Hazinece ikmali hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasının İş Birliği ile kurulacak olan 
«Türkiye Smai Kalkınma Bankası» nın elde et
tiği safi kâr hisedarlarma ödenmiş sermayesinin 
senevi % 6 sı nispetinde kâr dağıtmasına mü
sait olmadığı takdirde Maliye Bakanı bu kâı-
noksanını Bankanın kuruluş tarihinden itibaren 
5 yıl müddetle ikmale yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul olundu. 

MADDE 2. — Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kasının birinci madde gereğince hâsıl olan kâr 
noksanları Hazinece Bankaya avans olarak öde. 
nir. Banka, bu avansları kanuni ihtiyatları çık
tıktan sonra safi kârı ödenmiş sermayesinin yüs-
de altısını mütecaviz oldukça Hazineye kâr faz
lasından iade eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen 
Banka mevduat kabul etmediği müddetçe 2999 
sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve tadillerinin 
hükümlerine tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

MADDE 4. — Birinci maddede sözü geçen 
Banka Ticaret Kanununun 422 nci maddesi hük
müne tâbi tutulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 
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MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

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

Kabul edildi. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ekono
mi ve Ticaret Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul olundu. 

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

17. — Pasaport Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun faşarisi ve Dışişleri ve 
îçişleri Komisyonları raporları (1/748) [1] 

BAŞKAN — Tasamın ivedilikle görüşülmesi 
hakkında bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Pasaport Kanununun bâzı maddelerinin dê -

ğiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Emin Erişirgil 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifini oynuza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Pasaport Kanununa bir madde eklenmesine da,ir 
Kanun 

MADDE 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanunu
na aşağıda yazılı madde eklenmiştir. 

EK MADDE — İler ne suretle olursa olsun 
vatandaşlık sıfatı sakıt olmuş bulunup da tu
rist olarak gelmek istiyenlerden mahzur görül-
miyenlerin turist sıfatı ile yılda en çok dört ay 
kalabilmek üzere Türkiye'ye gelmelerine mü
saade edilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?. 
AHMET REMZİ YÜEEGİR (Seyhan) — 

Efendim, bu Pasaport Kanununun tadili turizm 
esaslarında mühim bir rol oynayacağı için bir 
ek madde ilâve edilmiştir. Yalnız bu ek mad-

, [1] 274 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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dede «Her ne suretle olursa olsun vatandaşlık I 
sıfatı sakıt olmuş bulunup da turist olarak gel
mek istiy enlerden...» deniliyor, buradaki kasıt 
«Her ne suretle olursa olsun» denildiğine göre, 
431 sayılı Kanunun, yani Hilâfetin İlgası ve 
Osmanlı Hanedanının hudut dışı edilmesi hak
kındaki Kanunun mahfuziyeti mevcut mudur, 
değil midir? 

Bu cihetin açıklanmasını rica edeceğim. Çün-
ki, bunlar o kanunla Türkiye'de ikamet hak
kından mahrumdurlar. Tadil ettiğimiz Pasaport 
Kanununun dördüncü maddesinde, «Evli bulu
nan ve erkek olmıyan ve yabancı Devlet haneda
nına mensubiyet tesis edenler, transit suretiyle 
Türkiye'de üç ay kalabilirler» denmiştir. Bunu 
bu şekilde kabul edersek yabancı Devlet hane
danına mensup erkeklerin gelebileceğini kabul 
etmiş oluyoruz: Bunun açıklanmasını rica ve 
bir de ek bir madde teklif ediyorum. 

IÇÎŞLERİ BAKANI BMÎN BRİŞiRGÎL 
(Zonguldak) — Bu kanunun konusu içinde 
sayın arkadaşımızın bahis buyurdukları hane
dan meselesi dâhil değildir. O kanun mahfuz
dur. Esasen kanunun birinci maddesinde «Mah
zurlu olmıyanlar girebilirler», kaydı vardır. 
Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek maddenin sonuna [431 sayılı Kanun hü

kümleri saklıdır] fıkrasının ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Seyhan 
A. Remzi Y ü r \gir 

BAŞKAN — Komisyonun önerge hakkında 
mütalâası var mı"? 

ÎÇÎŞLERÎ Ko. ADİNA FAHRETTİN TİRÎT-
OĞLU (Balıkesir) — Kabul ediyoruz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Maddenin sonun
daki «Edilebilir» tâbirini kâtip arkadaş «Edil- | 
mistir» diye okudu. Bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN — «Edilebilir» dir. 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon da ilâveyi kabul «di
yor. Bu ilâve ile maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bu ilâve ile mad
de kabul •edilmiştir. I 

. 1950 O : 2 
" MADDE 2. — 1312 sayılı Kanunun 8 ve 12 

nci maddelerinin hu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 

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

MADDE :>. -— Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun
in ğu kabul edilmiştir. 

18. — Yüksek Öğretim, Öğrenci yurtları ve 
Aş evleri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek 
Kanun kısar m ve Millî Eğitim re Bütçe Ko
misyonları raporları (1/76:1) [1 | 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hakkın
da bir önerge var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 18 nci maddesindeki öğrenci yurt

ları hakkındaki tasarının ivedilikle görüşülme
sini teklif ederini. 

Millî Eğitim Bakanı 
Bingöl Milletvekili 
Tahsin Banguoğlu 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aş evleri 
hakkındaki Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Gerçek ve tüzel kişiler tara
fından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve 

111 276 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. Millî 
Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt ve kurumları tes-
bit edeceği esaslara göre denetler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kaclrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele, bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — a) Yüksek Denizcilik Oku
lu ve Denizcilik Meslek Okulu ve kursları hak
kındaki 4915 sayılı Kanuna bağlı (1) saydı cet
veldeki kadrolardan; 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro-
lariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin (Siyasal Bilgiler Okulu) başlığı altın
daki kadrolardan; 

Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolarla, 

c) 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılmasına dair olan 5001 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde (Ankara Hukuk Fakültesi yatılı öğ
renci Yuıdıı) başlığı altındaki kadrolar; 

d) İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (öğrenci Yurdu Müdürlü
ğü) başlığı altındaki kadrolar; 
Kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalaa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE i. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı kadro
lardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar çıkarılmıştır. 

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

. 1950 O : 2 
GEÇİCİ MADDE 2. - İstanbul Üniversi

tesi 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (4) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (5) 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (69 541) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

[5"| SAYILI CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
202 İller memurları aylığı 1 095 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tarım Bakanlığı 
202 Hizmetliler ücreti 5 005 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) ve 
(J) fıkraları gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı 275 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 
201 Aylıklar 24 475 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

202 Hizmetliler ücreti 16 720 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı Ka
nunlar gereğince yapı
lanacak zamlar ve yar
dımlar 1 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) ve 
(J) fıkraları gereğince 

M 
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2 260 
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Millî Eğitini Bakanlığı 
201 Aylıklar 65 500 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

202 Hizmetliler ücreti 18 205 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı Ka
nunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve- yar
dımlar 1 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (D) ve 
(J) fıkraları gereğince 
Türkiye (•umhuriyeti. 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 2 541 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Geçici Hiçüncü (madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ÜEÇİCı MADDE 4. — İstanbul Üniversitesi 
1950 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. # 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul -edenler... Ka
bul etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. 

. 1950 O : 2 
19. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad

rolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kamunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 492(i saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin rasathane başlıklı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında, Kanun tasarıları ile Kars 
Milletvekili T ezer T aşk iran'ın, Kanun teklifi ve 
'Millî Eğitim ve iitçe Komisyonları raporları 
(1/729, 730, 760, 2/231) | 1 | 

BAŞKAN — Tadarının ivedilikle görüşülme
si [hakkında bir önerge vardır, 'okuyoruz. 

Y üıkseık I iaşkaulığa 
(ı ündenim 19 ııcu maddesindeki tasarının 

ivedilikle görüşülmesini teklif ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 
Bingöl Milletvekili 
Tahsin Bangıvoğlu 

BAŞKAN — Tümü hakkında Söz i&tiyen var 
un? (Yok sesleri) Maddelere geçilrnejsinin ka
bul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmelini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi 'kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim BakanUğı Kuruluş Kadrolariyle 
Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuru
luş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına, dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (5) nci bölümünde «Lise, öğ
retmen okulu ve ortaokullar öğretmen ve me
murları» kadrolarında gösterilen (25) liralık 
bin aded öğretmen ve stajyer kadrosu kaldırıl
mış ve yerine (30) lira aylıklı bin aded öğret
men kadrosu eklenmiş ve aynı cetvelin Devlet 
Konservatuvarı kısmındaki (50) ve (60) lira
lık öğretmen kadrolarından birer adedi uzman
lık yeri olarak tesbit edilmiş ve ayın cetvelin 
raisathane başlığı altında gösterilen kadrolar 
kaldırılmış ve yerine, ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

[1] 278 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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201 

202 

217 

424 

[3] SAYILI CETVEL 

Düşülen Rklenuı 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Kanunları gereğince ve
rilecek ücretler ve tazminat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
İstanbul Kandilli Rasat
hanesi genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

79 044 

1 500 

79 044 

1 500 

(derici ikinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Söz ist iyen yoktur. Madde vi 
cetvelle beraber oyunuza sunuyorum, kabul eden-
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Cetvelle 

'birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE '2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayı
lı cetvelin «Lise, öğretmen okulu ve ortaokullar 
idarecileri» başlığını taşıyan 3 ncü bölümüne, 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ek görev tazmi
natı kadroları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle 'birlikte oyunuza sunuyorum, kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

OBÇÎCI MADDE 1. — Birinci madde ile uz
manlık yeri olarak teslbit edilen kadrolarda 
4926 sayılı Kanunun yürürlüğü tarihinden heri 
Sbulunan öğretmenler bu kadrolara mezkûr ta
rihten itibaren 3656 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine göre tâyin edilmiş sayılırlar. 

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

(IBCİCt MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka 
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında, ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen tertipler arasında (80 5-44) liralık ak 
tarma yapılmıştır. 

1950 O : 2 
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(JKÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının (lise, öğretmen okulu ve orta 
okullar öğretmen ve memurları) başlığı altındaki 
kadrolardan bin aded (25) liralık öğretmen ve 
stajyer kadrosu kaldırılmış ve aynı cetvele 11 nci 
dereceden (30) lira aylıklı bin aded öğretmen 
kadrosu eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

20. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevle
ri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (î/751) [1] 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hakkın
da bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün 20 nci numarasmdaki Maliye Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir tasarının ivedilikle görüşülmesini arz ve ri
ca ederim. 

Maliye Bakanı Kocaeli Milletvekili 
' İsmail Rüştü Aksal 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. İvedilikle görüşülmesi teklifi kabul 
edilmiştir. 

1] 281 saydı basma/yazı tutanağın sonundadır. 
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Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek-

. lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 4910 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye Bakanlığı bir müsteşarla aşağıda ya 
zıh dairelerden kurulmuştur: 

1. özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Maliye Tetkik Kurulu; 
3. Teftiş Kurulu; 
4. Hesap Uzmanları Kurulu; 
5. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü; 
6. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlü

ğü; 
7. Muhasebat Genel Müdürlüğü ; 
8. Gelirler Genel Müdürlüğü ; 
9. Hazine Genel Müdürlüğü; 

10. Millî Emlâk Genel Müdürlüğü; 
11. Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdür

lüğü ; 
12. Emekli İşleri Müdürlüğü ; 
13. özlük İşleri Müdürlüğü; 
14. Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdür

lüğü ; 
15. Darphane ve Damga M'atbaası Müdür

lüğü; 
Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları çalış

malarında müstakildir ve Maliye Okulu ile bir
likte Bakanlığa bağlıdır. 

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

MADDE 2. - - Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü; 
Gene! Bütçe Kanuniyle merbutu bütçe tasarıla
rını ve bütçe gerekçesini hazırlamak, tasdik edi
len bütçenin uygulanmasına ait muameleleri 
yapmak, bütçe tahsisat kayıtlarını tutmak, fiüî 
gider hareketlerini takip etmek, ek ve olağa
nüstü ödenek taleplerini tetkik etmek, masraf 
taahhütlerini kontrol etmek ve giderlere ait 
mukaveleleri incelemek, tescil eylemek, taahhüt 
hesaplarını tutmak, bütçe muvazenesini temin 
edecek tedbirleri araştırmak, giderlere tesir 
edebilecek bütün kanun tasarılarını incelemek , 

. 1950 O : 2 
ve bunlar hakkında mütalâa beyan eylemek, Ma
liye Bakanlığınca teklif edilecek masrafa ka
nunların uygulanmasını düzenlemek ve sağla
mak, dairelerince hazırlanacak katma bütçe ta
sarılarını ve Ilımlara ait ek olağanüstü ödenek 
ve bölümler arasında aktarma taleplerini ince
lemek ve katma bütçelerin genel bütçe ile ahen
gini teinin eylemek vazifesiyle mükelleftir. 

Merkez daireleri Saymanlık müdürlükleri bu 
Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

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

MADDE 3. —• Aynı Kanunun 9 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlet hesap
larına ait kayıtları tutmak, Hazine hesabı umu
misini çıkarmak, genel muvazeneye dâhil dai
relerin hesap usullerini tesis ve tanzim etmek, 
taşra sari' evrakını tertibine mutabakatı nokta
sından gelir ve bütçe dışı bilûmum muameleli 
evrakı da kanun'arı gereğince inceliyerek Sa-
yısraya göndermek, katma ve özel bütçeli daire
lerin ve Devlet sermayesiyle kurulmuş müesse
selerin muhasebe Husullerini daireleriyle birlikte 
tesbit. eylemek, muhasebe usullerine ve her daire
de tutulacak hesaplara dair kanun ve tüzük 1a-
sarı'arun. hazırlamak, Genel Muvazene dahilin
deki saymanların zimmetlerini takip ve tahsili
ni temin etmek ve icabı halinde terkinlerine 
ilişkin muameleleri yapmak ve diğer kanunlarla 
Maliye Bakanlığına verilmiş bulunan hesaplara 
ait sair işleri yapmak vazifesiyle mükelleftir. 

Merkezde ve icabeden yarlerde mal sandık
la riyle kurumlar hesaplarını tetkik ve murakabe 
vazifesiyle mükellef olan muhasebe kontrolörleri, 
merkez saymanlığı, mülki ve askerî bilûmum 
nakit saymanları bu genel müdürlüğe bağlıdır. 

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

MADDE 4. — Aynı kanunun 4910 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 10 ncu maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Gelirler Genel Müdürlüğü, Devletin Gelir 
Bütçesini gerekçesiyle birlikte hazırlamak Dev
let gelirlerine ait kanunların tatbikatını idare 
etmek, Devlet alacaklarının vaktinde ve kanun
lara uygun bir sekide tahsili için gerekli tedbir
leri almak, iller gelir teşkilâtının iş güdümünü 

, düzenlemek, gelirlere ilişkin kanun ve tüzükleri 
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ve bunlara ilişkin her türlü değişiklikleri ha
zırlamak, uygulamalardaki anlaşmazlıklar ve du
raksamalar üzerine yapılacak sorulara cevap ver
mek ve bu işlere ilişkin kanun hükümlerinin 
vaktinde yapılın a lan için gerekli tedbirleri al
mak, gelirlere tesiri olan her türlü kanun teklif 
ve tasarılarını inceleyip bunlar hakkındaki dü
şüncelerini bildirmek, silinmesi gereken vergile
re ve tahsil edilemiyerek zaman aşımına uğrıyan 
Hazine alacaklarının kanunlar gereğince silinme
sine ilişkin işlemleri yapmak, tahakkuk ve tah
silat hesaplarım ve istatistiklerini toplamak, özel 
idareler ve belediyeler vergi sisteminin Devlet 
vergi sistemiyle ahenk ve tenazurunu temin ede
cek tedbirleri almak görevleri ile ödevlidir. 

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

MADDE 5. — Ayni Kanunun 4910 sayılı Ka 
nıınla değiştirilmiş olan 12 nci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Emekli İşleri Müdürlüğü, zat aylıklarına iliş
kin kayıtlan tesis etmek, zat aylıklarım ödemek, 
ödeme işlemlerini denetlemek, vazifesiyle mükel
leftir. 

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

MADDE 6. — Aynı kanunun 19 ncu maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

illerde defterdarın idaresi altında : 
A) Gelir müdürü; 
B) Saymanlık müdürü; 
Ye muameleleri önemli olan illerde muhake-

mat ve miLlî emlâk müdürleri bulunur. Lüzumu 
görülen yerlerde defterdara ve müdürlere yar
dımcı verilir. Saymanlık müdürü istihdamına lü
zum olmıyan illerde bu görevler defterdar tara
fından yapılır. 

Belediye hududu içinde ayrıca ilce teşkilâtı 
bulunan il merkezlerindeki ilce muhasebe servis
lerinden maada diğer servisler doğrudan doğru
ya defterdarlığa bağlıdır. 

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

MADDE 7. — Aynı Kanunun 21 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İl ve ilçelerde servisleri kontrol altında bu
lundurmak ve vergi tetkik ve yoklamalarını yap
tırmak üzere defterdarın emrine lüzumuna göre 
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biı4 veya mütaaddit kontrol memuru verilir. Kon 
trol memurları gerek merkez gerek o ile bağlı 
ilçeler servislerini defterdarlar namına kontrol 
ederler. 

Kontrol memurlarına merkez ilçesi haricinde 
vazife gördükleri her gün için zaruri giderlerine 
karşılık 4 lira gündelik ile nakliye ücretleri ve
rilir. 

Muayyen tarifeli nakil vasıtaları bulunan şe
hirler içinde görevlendirilen kontrol memurları 
na yalnız nakil vasıtası ücreti verilir. 

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

MADDE 8. — Aynı kanunun 22 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Gelir servisi, gelir müdürleriyle vergi daire
lerinden müteşekkildir. Lüzumu görülen yerlerde 
istihbarat arşivleri kurulur. 

Gelir müdürleri gerek merkezde gerek mül
hak ilçelerde vergi ve resimlerin kanunların tâjân 
ettiği zamanlarda tarh, tahakkuk ve tahsilini de
vamlı surette takip ederek bunu sağlıyaeak ted
birleri almak, terkinleri gereken vergilerin ter
kinlerini defterdar adına tekemmül ettirerek il
gililere bildirmek, vergi ve resimlerin tarh, ta
hakkuk ve tahsil uygulamalarına ait olmak üze
re merkez ve mülhakat vergi dairelerinden soru
lacak hususları, mükelleflerin ve daire ve mü
esseselerin sorgularını inceliyerek defterdar adı
na verilecek cevapları hazırlamak, il ve ilçelerin 
tahakkuk ve tahsile ait aylık veya yıllık istatistik 
bilgilerini zamanında toplamak ve Bakanlığa bil
dirmek, teftiş ve kontrollerde defterdar adına 
yazılacak cevapları veya verilecek emirleri hazır 
lam ak Vergi Usul Kanununa göre bilgi toplamak 
ve bunları istihbarat arşivlerinde muhafaza etmek 
görevleriyle ödevlidir. Gelir müdürü bu görev
lerin hiç veya zamanında yapılmamasından, ver
gi ve tahsil kanunlarının uygulanmasında defter
dar adına verdiği emirlerden Hazine için doğan 
zararlardan, ilgili servise bakan müdür yardım
cısı, yoksa servis şefiyle müştereken sorumlu tu
tulur. 

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

MADDE 9. — Aynı kanunun 23 neü madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

il merkezlerinde iş hacmma göre bir veya 
mütaaddit vergi dairesi kurulur, il merkezlerin-
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do kurulacak vergi dairelerinin sayısını, bölge
lerini, bunların hangi vergi ve resmin tahakkuk 
ve tahsili ile uğraşacaklarını Maliye 'Bakanı 
tâyin eder. İşi az olan yerlerin Vergi Dairesi 
Müdürlüğü görevi gelir müdürüne tevdi oluna
bilir. 

Vergi dairesi, defterdarlığa bağlı olan bir 
müdür ve lüzumu kadar müdür yardımcısı veya 
servis şefi ve memurdan kurulur. Vergi dairesi 
müdürü, uhdesine verilen vergi, resim ve harçla
rın tarh ve tahakkuk işlemlerini kanun hüküm
lerine uygun bir surette ve zamanında, yaptır
mak, tahsili kabil bir hale gelen vergi, resim ve 
harçlarla millî emlâk servisleri tarafından ta
hakkuk ettirilen, alacakları Maliye Bakanlığınca 
tâyin edilecek diğer Devlet alacaklarım kanun 
hükümleri dairesinde tahsil ettirmek, ttiraz ve 
Temyiz komisyonlariyle Damstayda Hazine leh 
ve aleyhine açılan vergi itiraz ve dâvalarında 
da Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda 
bulunmak, haciz kararlarını infaz ettirmek, icra 
memurları ve tahsildarların hesaplarının devam
lı surette tetkik ve murakabesini sağlamak, 1 er
kinleri ve reddi icabeden vergi, resim ve harç
lara ait, gerekli işlemleri yaptırmak ve Maliye 
Bakanlığınca tâyin, edilecek usule göre vergi. 
.kayıtlarım ve mükellef işlerini tutturmak görev
leriyle ödevli ve bu işlerin zamanında ve mun
tazaman yapı ima m asından ve kanunların uygu 
lanmasında, verdiği emilrerdeu doğan. Hazine 
«zararlarından sorumludur. 

Vergi dairesinde tahakkuk hatalarından do
ğan malî zararlardan, Mııhasebei Umumiye Ka
nununun Kİ ncü maddesi gereğince, ilgili servi
se bakan müdür yardımcısı, yoksa servis şefiyle 
bu hataları yapan memurlar müştereken, sorum
ludurlar. 

Tahsilat işlerinden dolayı Sayıştaya hesap 
vermek görevi. Vergi. Dairesi. Müdüriyle dairenin 
tahsilat servisini idare eden müdür yardımcısına, 
yoksa servis şefine aittir, tcra memurları ve tah
sildarlar müdüre karşı sorumludurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul, edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayni kanunim 27 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

İlçelerde mal müdürünün idaresi altında 
Vergi dairesi ve gereken yerlerde millî emlâk 
memurlukları bulunur. Mal müdürü ilce maliye 
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teşkilâtının âmiri olup muamelelerin kanun hü
kümleri dairesinde cereyan eylemesini temin et
mek, emri altında bulunan memurlardan kanu
na. uygunsuz hareketleri görülenler hakkında 
tatbikatta bulunmak görevleriyle ödevlidir. 

Mal müdürleri saymanlık servisini idare ve 
Mııhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanun
ların masraf saymanlarına tevdi ettiği diğer gö
revleri ifa ederler ve Sayıştaya idare hesabı ve
rirler. Diğer servisler başında bulunan memur
lar işlerin kanuna uygun surette yürütülmesin
den birinci derecede sorumludurlar. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —- Ayni kanunun 28 nci, mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

İlce vergi dairesi, mal. müdürlüğünün idare
si altında tahakkuk ve tahsil servislerinden ve 
lüzumu kadar memurdan kurulur. TahakkııJc 
servisi şefi veya memuru, vergi, resim ve harç
ların tarh ve tahakkuk işlemlerini kanuna uy
gun bir surette ve zamanında yapmak ve tah
sili kabil bir hale getirerek tahsil seviyesine bil-
d'umıek, terkinleri ve reddi gereken vergilere 
ait işleri yapmakla. mükelleftir. Mııhasebei 
Umumiye Kanununun U! ncü maddesi gereğin
ce tahakkuk hatalarından doğan malî zararlar
dan o işi yapan ilgili memurlarla müştereken 
sorumludur. 

BAŞKAN --- Maddeyi kabul edenler.. 'Kimi
ydiler.. Madde kabul edilmiştir. 

MA DDK 12. —- Ayni kanunun 2!) ucu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

İlce vergi dairesi tahsil servisi şef veya me
muru tahsili kabil bir hale getirilmiş olan ta
hakkukları kanuni hükümlere göre tahsil eyle
mek, tahsildarlar veya icra memurları tarafın
dan yapılacak tahsilatın kayıtlarını tutturmak, 
tahsildarların hesaplarını incelemek ve mura
kabe etmek görevleriyle ödevlidir. İlçelerde 
mal müdürü ile tahsil servisi şefi tahsilat işle
rinden müştereken sorumludurlar ve Sayıştaya 
hesap vermekle mükelleftirler. Tahsildar ve ic
ra memurları mal müdürüne karşı sorumludur- . 
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kimi
ydiler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE U). - Maliye Bakanlığınca lüzum-
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lu görülen ilçelerde defterdarlığa bağlı müsta
kil vergi daireleri teşkil edilebilir. 

Bunlar hakkında 9 ncu madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi-kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

'az ve Temyiz Komisyonları 
MADDE 1.4. — İtiraz ve Temyiz Komisyonla

rı Vergi Usul Kanunlarında yazılı görevleri ya
parlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İtiraz komisyonları muvazzaf 
ve gayrimuvazzaf olmak üzere iki şekilde ku
rulur. 

Muvazzaf itiraz komisyonları bir başkan ve 
iki üyeden lüzumu kadar raportör, servis şefi 
ve memurdan kurulur. Gayrimuvazzaf itiraz 
komisyonları kuruldukları il veya ilçelerin m 
büyük mülkiye memurunun ve mazeretleri ha
linde tevkil edecekleri bir zatın başkanlığı al
tında en büyük maliye memuru (Özel idareler 
ve belediyelere ait vergiler için en büyük özel 
idare memuru) ile ticaret odasınca ve belediye 
meclislerince kendi üyeleri arasından veya dı
şardan seçilecek birer, ticaret odası bulunmıyan 
yerlerde belediye meclislerince kendi âzası ara
sından veya hariçten seçilecek iki zattan terek
küp eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Muvazzaf itiraz komisyonu 
başkanlık ve üyeliklerine tâyin edileceklerin 
Hukuk veya İktisat fakültelerinden veya Siya
sal Bilgiler Okulundan veya Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulundan veyahut bunlara muadil ya
bancı fakülte ve okullarından mezun bulunma
ları, en az beş yıl vergi işleriyle ilgili servis ve 
vazifelerde çalışmış olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde Kabul edilmiştir. 

Açık oylarını kullanmıyanlar oylarını ver
sinler, :oy toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 1.7. — Muvazzaf itiraz komisyonla
rı, Maliye Bakanlığının tâyin edeceği illerde 
veya bölgelerde ve gayrimuvazzaf itiraz komis
yonları bu il ve bölgeler dışındaki il ve ilce 
merkezlerinde kurulur. 
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Maliye Bakanı : 
Muvazzaf İtiraz Komisyonlarının bölgelerini 

ve görecekleri işleri tesbit ve ilân eder. 
Aynı mahalde veya bölgede birden ziyade 

komisyon kurulabilir ve lüzumu halinde komis
yonların bölgelerini ve görecekleri işleri değişti
rebilir. 

Bir ilin veya ilçenin bir kısım işlerini mu
vazzaf komisyona diğer işlerini gayrimuvazzaf 
komisyona gördürebil ir. 

Komisyonlar kuruldukları bölge il ve ilçede
ki mükelleflerin yukardaki fıkralar hükümleri 
gereğince kendilerine tevdi edilen işlerinden 
gayri işlere ait evrakı tetkik edemezler. Ancak 
başka bir komisyonun vereceği karar üzerine ve 
ona niyabeten tetkik yaparak neticesini Ö komis
yona bildirirler. Bu takdirde karar vermek yet
kisi yine ilgili komisyona ait olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
in iyeni er ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Temyiz Komisyonu Ankara'
da kurulur. Temyiz Komisyonu bir birinci Baş
kanla dört daire başkanı ve on üyeden ve lüzu
mu kadar raportör, servis şefi ve diğer memur
lardan müteşekkil ve dört daireden mürekkep
tir. 

Temyiz daireleri birer başkan ve ikişer üye
den kurulur. Daireler haricinde kalan üyeler 
birinci başkanın vereceği işleri yaparlar. 

Birinci Başkan Genel Kurula başkanlık, ko
misyon dairelerinin iş bölümünü tâyin, komisyo
nun çalışmasını tanzim ve işleri tevzi eder. Ko
misyonun çalışma neticelerini ve tatbikatta gö
rülen noksan ve hataları, ıslaha muhtaç cihetle
ri ve muvazzaf komisyonların kararlarındaki 
isabet derecesini tesbit ederek muntazaman Ma
liye Bakanlığına bildirir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Temyiz Komisyonu Başkan 
ve üyelerinin Hukuk veya İktisat fakültelerin
den veya Siyasal. Bi'giler Okulundan veya 
Yüksek iktisat ve, Ticaret Okulundan veyahut 
bunlara muadil, yabancı fakülte ve okullarından 
mezun olmaları ve en az 7 yıl vergi işleriyle ilgi
li servis ve işlerde çalışmış bulunmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler..-. 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — Temyiz Komisyonu Genel 

Kurulu Birinci Başkanının başkanlığı altında 
dört dairenin birleşmesiyle kurulur. Birinci 
Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Ku
rula daire başkanlarından en kıdemlisi başkan
lık eder. 

Genel Kurul aşağıda yazılı işleri tetkik ede
rek karara bağlar : 

1. Birinci Başkanın Genel Kurulda görü
şülmesine lüzum gösterdiği işler, 

2. Dairelerce yekdiğerine miibayin olarak 
verilen kararların birleştirilmesi ve tenakuzun 
kaldırılması istekleri; 

3. — Dairelerden biri tarafından bozulmuş 
olan kararlar üzerine mahallî itiraz komisyo
nunca eski kararda ısrarı mutazammın olarak 
verilen kararlar. 

Genel Kurul tarafından verilen kararlara ge
rek temyiz daireleri gerek itiraz komisyonları 
uymaya me.eburdurlav. 

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

MADDE 21. —İtiraz komisyonları ve Tem
yiz Komisyonu daireleri, 'başkan ve üyelerinin 
tamamının iştirakiyle içtima eder, ikararlar çok 
lukla verilir. 

Temyiz Genel Kurulu kararları üyelerinin 
yarısından hir fazlasının 'oyu ile verilir. Şu ka
klar ki, karar nrsa'bı 9 dan aşağı olamaz. 

Gayrimuvazzaf "komisyonlarda toyların mü
savi olması 'halinde (başkanın hulunduğu taraf 
çoğunluk sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenleı-... Ka-
hul edilmiştir. 

MADDE '22. — İtiraz ve Temyiz komisyon
ları kendilerine gelen işleri en geç altı ay içinde 
nihai karara İbağlamaya, aksi takdirde keyfiyeti, 
gerekçesiyle Maliye Bakanlığına 'bildirmeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi fcalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — Ticaret odalariyle 'belediye
ler, gayriımuvazzaf itiraz komisyonu kurulan 
yerlerde mahallin en (büyük mülkiye memuru
nun isteği üzerine İtiraz Komisyonunda Ibulu-
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nacak üyeyi en geç 15 g'ün içinde seçerek bildir
meye mecburdurlar. Bu üyelerin 'müddetleri üç 
yıl 'olup hitamında yeniden seçilmeleri caizdir. 
Gayrimuavazzaf komisyon kurulan yerlerde en 
büyük mülkiye memurları ve Ibunların mazeret
leri halinde tevkil edecekleri zatlar iş 'bulunduk
ça haftada en az üç defa komisyonu toplamaya 
ve kendileri de komisyonda 'bizzat 'bulunmaya. 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kahul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Gayrimuvazzaf İtiraz komis
yonlarının ıseçilmiş üyeleri mazeretsiz, birbiri 
ardınca üç toplantıya gelmedikleri takdirde is
tifa etmiş sayılırlar. 

Muvazzaf İtiraz komisyonları ile Temyiz Ko
misyonu daireleri (başkan ve üyelerinden maze
retsiz görevine >gelmiyenlerin aylıklarından gel
medikleri her gün için iki günlüğü kesilir. Bir 
sene İçinde fasılalı olarak 15 veya fasılasız ola
rak 10 gün kabule lâyık mazereti olmaksızın 
gelmiyenler tayinlerindeki usule göre görevle
rinden çıkarılırlar. Muayyen çalışma zamanında 
gelmemek de devamsızlık sayılır. Maaş kesmek 
©ezası doğrudan doğruya Maliye Bakanı tara
fından uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Ka-
hul edilmiştir. 

MADDE 25. — Muvazzaf İtiraz komisyonla-
riyle Temyiz komisyonlarının haşkan ve üyele
rinden her hangi 'bir suertle görevinden ayrı
lanların yerine Maliye Bakanlığının tâyin ede
ceği 'bir memur vekâlet eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — Temyiz ve Muvazzaf İtiraz 
komisyonlarının başkan ve üyeleri muallimlik 
de dâhil olmak üzere komisyondaki görevlerin
den başka hiçbir iş deruhde edemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Madde kabul 'edilmiştir. 

MADDE 27. — 4910 sayılı Kanunun 14 ncü 
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maddesi aşağıda yazık şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye Bakanlığı kuruluşundaki memurlar
dan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Tetkik 
kurulu Başkanı ve Üyeleri, Teftiş Kurulu Baş
kanı ve Maliye Müfettişleri, Genel Müdürler, 
Maliye ve Genel Müdürlük Müşavirleri, Genel 
Müdür Yardımcıları, Hesap Uzmanları Kurulu 
Başkanı ve Hesap Uzmanları, Bağımsız Müdür
ler, Merkez Daireleri Saymanlık müdürleri, def
terdarlar, defterdar yardımcıları, müşterek 
kararla müdürler, Tekel Genel Müdürlüğü Say
manlık Müdürü, müdür yardımcıları, Borsa ve 
Osmanlı Bankası Komiseri ve Komiserlik mü
dürleri ve merkez kuruluşuna dâhil diğer me
mur ve müstahdemlerle il kuruluşuna dâhil me
murlardan Gelir, Millî Emlâk ve Muhasebe mü
dürleri ve müdür muavinleri, il ve bölge muha-
kemat müdürleri ve Hazine avukatları, Muvaz
zaf İtiraz Komisyonu raportörleri, kontrol me
murları, Vergi Dairesi müdürleri, Vergi Dairesi 
müdür muavinleri, malmüdürleri, millî emlâk 
şefleri, kambiyo müdür ve müdür yardımcıları 
v<8 murakıpları merkez kuruluşundaki ilgili daire 
âmirinin inhası üzerine Maliye Bakanlığınca tâ
yin edilirler. İl ve ilçelerdeki diğer memurlar 
defterdarların inhası üzerine valilerce tâyin 
olunur. 

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

MADDE 28. — Temyiz Komisyonu ile Mu
vazzaf İtiraz Komisyonu başkan ve üyelerinin tâ
yin, Terfi, nakil, tahvil ve re'sen emekliye şevk
leri ayrıma meclisinin teklifi üzerine müşterek 
kararla yapılır. 

Temyiz Komisyonu ile Muvazzaf İtiraz Ko
misyonu başkan ve üyeleri hakkında Memurin 
Kanunundaki inzibati cezalar, Ayırma Meclisinin 
karariyle Maliye Bakanı tarafından uygulanır. 

Ayırma Meclisi, Maliye Müsteşarının Başkan
lığı altında Gelirler Genel Müdürü ile Yargıtay, 
Danıştay, Sayıştay ve Temyiz Komisyonu Baş
kanları tarafından seçilecek birer Yargıtay, Da
nıştay, Sayıştay ve Temyiz Komisyonu üyesin
den kurulur. 

Ayırma Meclisi, Meclis Başkanının daveti 
üzerine toplanır ve kararlarını çoklukla verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

1950 O : 2 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Etmiyenler.;. 

MADDE 29. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve 
yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar konulmuştur. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kadroları 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunmıyanlar, Bakanlık 
kuruluşunda aylıklı bir göreve tâyin olundukları 
takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın almakta 
oldukları aylıklarının verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden tâyinlerine lüzum 
olmayıp haklarında yukarıki fıkra hükümleri 
uygulanır. (Eski memurluk unvanlarının karşı
lığı bulunan kelimelerle ifadesi kadro unvanın
da değişiklik sayılmaz.) 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yrürülü-
ğe girdiği tarihte, evvelki hükümlere göre kurul
muş olan İtiraz ve Temyiz Komisyonlarının gö
rev ve yetkileri, yeni komisyonlar kuruluncaya 
kadar devam eder. 

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

* GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmış yerine ilişik (4) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Vergi Temyiz ve Muvazzaf 
İtiraz Komisyonlarında 3656 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi hükümleri dairesinde başkan 
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veya üye olarak çalışanlardan bu görevlere ye
niden tâyinleri yapılacak olanların aynı madde 
hükümlerinden istifade hakları saklı tutulur. 

Bu komisyonlarda kanunun neşri tarihinde 
vazifeli olup da bu kanunda yazılı tâyin şartla
rını haiz bulıinmıyanlardan hizmetlerinden is
tifade edilenlerin bu vazifelerde istihdamlarına 
devam olunabilir. 

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

MADDE 30. — Bina ve Arazi Vergileri ile 
özel idarelere ve belediyelere ait diğer vergi
ler için kurulacak Muvazzaf İtiraz Komisyonla
rı başkan ve üyeleriyle raportör ve diğer hiz
metlilerin aylık ve ücretleri ve müntehap azanın 
huzur hakları ve komisyonların diğer masraf
ları kuruldukları ilin özel idare bütçesinden 
ödenir. Bu komisyonların kadroları kurulduk
ları il Özel idarelerinin kadrolarına Bakanlar 
Kurulunca ilâve olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — 2996 sayılı Kanunun 4910 
sayılı Kanunla değiştirilen 15 nci maddesiyle 
2996 sayılı Kanunun 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci 
4775 sayılı Kanunun 1 nci maddeleri ve 4093 
ve 3692 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

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

MADDE 32. — Bu kanunun Gelirler (İenel 
Müdürlüğü ve Temyiz ve itiraz komisyonlarına 
ait hükümleriyle 29 ncu maddeye bağlı cetvel
lerde gösterilen kadrolardan Gelirler ve Tah
silat Genel Müdürlüklerinin merkez ve illere ve 
Temyiz ve İtiraz Komisyonlarına ait bulunan 
kısımları ve geçici 3 ncü maddedeki kadrolara 
ait hükümleri 30 . IX . 1950 tarihinde ve diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Madde kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edildi. 

Tasarıyı oyunuza sunuyorum. 
ler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Kabul eden

di. — Eskişehir'de sel baskınından zarar gö
renler için yaptırılacak meskenler hakkında Ka
nun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Kemal 
Zeytinoğlu ve iki arkadaşının, Eskişehir'de yap
tırılacak meskenler hakkında Kanun teklifi ve 
Oeçici komisyon raporu (1/765, 2/233) [11 

Yüksek Başkanlığa, 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 21 n um arasındaki kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Şevket Ad al an 

Yüksek Başkanlığa 
Eskişehir sel baskınından zarar görenler için 

yapılacak meskenler hakkındaki kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Kemal Zeytinoğlu H. Polatkan 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
ist iyen lerden Emin Sazak buyurun. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, Es
kişehir'in uğradığı felâket hakikaten büyük ve 
acıdır. Bunun tesellisini bulacağım yerler de 
pek çok olmuştur. Bundan bizzat zarar görenler 
dahi teselli bulmaktadır. Bendeniz de gittim, 
gördüm. Burada Vekil Beyden de dinledim. Ha
kikaten bizzat vilâyetin valinin, Ordunun gayret
leri birleşmemiş olsaydı can kaybı çok olacak
mış. Allah razı olsun, hepsi fedakârane çalışa
rak. gece 12 den sonra sıhhatlerini, hayatlarını 
feda ederek vatandaşları kurtarmışlardır. 

Arkadaşlar; bu işin bir sevinilecek tarafı var. 
Böyle bir felâket anında bütün vatandaşlar, bü
tün vatan, felâketzedelerle alâkadar olmaktadır, 
elinden gelen yardımı esirgememektedir. Ben 
bunu memleketimizin bekası ve böyle felâketli 
zamanlarda da felâketin devası için büyük bir 
mesnet addediyorum. 

Biz teşkilâtlı bir milletiz, partiler var, eğer 
partiler bu işi beslerler ve halkın bu hissi daha 
fazla inkişaf ederse - Eskişehir'de çok inkişaf et
miştir - Halkın birbirinin yardımına koşması 
memleketimiz için büyük bir mesnet olacaktır. 

Hükümetin vardımı hakikaten fevkalâde ve 

11 283 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

996 



B •: 72 2 4 . 3 . 
bir baba şefkatiyle çırpınarak olmuştur, ve biz
zat felâketzedeler de bunu hissetmişler ve müte
şekkirdirler. Eskişehir'in hakkı vardı, demek 
hak olunca daima ödeniyor. 

Ankara Hükümeti kurulurken Hükümet ta-
azzuv etmemişken hattâ cephelerden başlıyarak 
orduyu bizzat Eskişehir idare etmiştir, bunu is-
tiyerek böyle yapmıştır. Gönlümden vererek bu 
Hükümetin kurulmasında memleketin hepsi ka
dar hizmet etmiştir. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Fazla 
hizmet etmiştir. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Garp Cephesi , 
kurulmuştu, 100 vagon buğday istenmişti, hemen 
derler toplar bunu bedelsiz olarak Eskişehirliler 
verirdi. Demekki hizmet edince Allah da yardım 
ediyor, Millet de, Devlet de biliyor. ı 

Birşey rica edeceğim; yoksul adamların çoğu , 
muhacir geliyor, oraya yerleşiyor ve az çok da 
tutunuyor, demek ki yaşamak imkânını buluyor. 
Bu yapılacak evler bana bedelsiz gibi geliyor-. 
Gerçi 20 senede ödenecektir falan deniyor ama. 
faizi falan yoktur. Bu, bir baba atıfetidir-. Bu
na müteşekkirim. 

Bir de sel basan yerin, değiştirilip başka ye
re nakledilmesi, meselesi vardır. Gidip bununla 
alâkadar olayım dedim. Şehrin yarısının, orada 
olduğunu, 120 bin nüfus varsa, altmış bininin 
bu ovada bulunduğunu gördüm. 

Ben Hükümetimizden, rica ediyorum, bu sel 
felâketinin önüne geçmeye çalışsın, çok para 
istemeden önleme imkânları vardır. Sarısu es
ki kanalından, alınırsa, aşağı yukarı Karadere-
ye kadar indirilirse bu iş halledilmiş denilebilir. 

O gün diyordu, bir çay vardır, onu Porsuk'a 
katacak olursak bu felâket ebediyen önlenmiş 
olacaktır. Hakikaten yüz milyon metre mikâbı 
su Porsuk'ta birikmiştir. O da olmasaymış büs
bütün felâket büyüyecekmiş. Baraj biz çiftçileri 
kurtardı. O civarda hepimizin. 2 bin üç bin dö
nümümüz vardır. Barajla bu mahsullerimiz kur
tulmuştur. Hükümete çok teşekkür eder ve lâ-
zımgelen. her teşebbüsü, almasını rica ederim. 

AHMET ALÎ ÇTNAK (Burdur) — Bende
niz de Eskişehir'in mâruz Kaldığı felâket üze
rine bu, hususta bütün memleketimizin göster
diği hassasiyet üzerinde durmak isterim ve 
memleketin gösterdiği bu hassasiyeti. Meclisin 
bu husustaki alâkasını memnuniyetle kaydet
mek isterim. 
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Bundan sonra Eskişehir felâketi neden ve 

nasıl olmuştur, kısaca buna temas etmek arzu
sundayım. (Gürültüler) (Lüzum yok sesleri) 

Arkadaşlar ne söyliyeceğimi bilmeden, ten-
kid edeceğim endişesi ile hareket etmeyiniz. Ben 
bir hususa işaret edeceğim. Mevzu haricine çı-
karsam, lütfen ifade edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar; Eskişehir felâketinin 
husulü ve memleketin her tarafında tesadüf et
tiğimiz bu feyezan, felâketlerini tabiatın anor
mal şartlarına izafe edemeyiz. Bizim son sene
lerde ormanlarda yaptığımız büyük tahribat da 
bu işler üzerinde âmil olmaktadır. Müsaade eder
seniz iki kelime ile işaret edeyim. Daima ve her 
zaman görmekte olduğumuz bu felâketlerin asıl 
sebeplerinden birisi de orman tahribatıdır. 

Eskişehir felâketinin ikinci sebebi de inşaa
tın bir dere yatağında gayrifennî bir şekilde ya
pılmış olmasıdır. Şimdi ben bu bakımdan şunu 
rica ediyorum : Yeniden yapılacak binalar, bu 
dere yatağında yapılmasın. Çünkü burası kuru
muş bir dere yatağıdır. Bu dere yatağında te
melleri kerpiç olarak yapılan evler, bu kerpiç 
temeller, sular hücum edince tabiatiyle derhal 
çökmüştür. Yani hatanın birisi kurumuş bir ya
tak üzerine plânsız yapılan inşaattır. Aynı ha
taya bir daha düşmemek için Bayındırlık Bakan
lığının bu hususta çok dikkatli olması lâzımgel-
mektedir. Bir kere bu kadar muazzam bir para 
veriyoruz... (Gürültüler). Bir iki lâkırdı da etme
den, bir temenni izhar etmeden nasıl geçebiliriz0 

Ben bunu müsamaha ile karşılıyac-ağınızı sanı
rım. 

Benim arzetmek istediğim noktanın birisi bu
dur. Ayrıca burada yapacağımız binaların na
sıl olması lâzımdır? Görüyoruz ki. yer yer 
memleketin muhtelif yerlerinde, bilhassa Şark'ta 
ve Erzincan'da yaptırmakta olduğumuz bu bina
ları Devlet eliyle yaparken çok pahalıya maledi-
yoruz. Asıl benim istediğim, halka ucuz mesken 
temin etmektir. Biz eğer bir evi on bin liraya 
maledersek halka yardım etmiş olamayız. Mille
tin, Meclisin yapmış dlduğu bu fedakârlıklar 
üzerinde hassasiyetle duralım, ucuz ve sağlam ev 
tiplerini yapalım. Maruzatım bundan ibarettir. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlar; komisyonların ve Hükümetin bu 
kanunu bizim teklifimizle beraber yürütmek su
retiyle bu devrede çıkarmasından dolayı bendeniz 
de teşekkür ederim. Yalnız, bâzı hususlarda ko-
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misyon bizim bâzı haçlı tekliflerimizi nazarı iti- | 
bara almamıştır. 

B u n u n birincisi; yapılacak evlerin adedi üze
rinde esaslı etüdlerin yapılmadığı anlaşılıyor. 
Çünkü bugün Hükümetin resmî beyanat ına göre: 
146 sı kiracı, 414 ü ev sahibi elinde olmak üzere 
863 ev yıkılmıştır Bunun belki biraz daha yük
seleceğini ifade ettiler. Aynı zamanda bunlardan 
başka, bir de munzam kiracılar vardır . Bu vaprlan 
hesap her evde lıir kiracı oturuyor şeklinde 
hesap edilmiştir. Halbuki ekseriya bir evde 2 - 3 
kiracı o turmaktadı r Bu munzam kiracılar da na
zarı itibara alındığı t ı kd i rde belki yapılacak ev
lerin 1200 - 1300 arasında olması I Azı m gelecek
tir . Bu suretle 1200 - 1300 ev yapıldığı takdirde 
sar.fi Hükümet in salâhiyeti dâhilinde bulunan 
3 milyon lira bu işe yetişmiyeccktir. Biz arka
daşlarımızla beraber1 verdiğimiz teklifte beş mil
yon lira olarak tahsisat verilmesini rica etmiştik. 
Komisyonca bu nazarı i t ibara alınmamıştır . Hü
kümetin elinde bu işler için Bayındır l ık Bakan
lığı Bütçesinden bir milyon lira ve munzam 
olarak 3 milyon lira, ki ceman 4 milyon liralık 
ödenek vardı T* ve bu talısisatile bunu yapmak 
istemektedirler. Halbuki Allah esirgesin memle
ketin başka yerlerinde de böyle âfetler çıkabilir. 
Bunun için bn tahsisat ile bu işlerin hepisin in 
yapılamıyacağına kani bulunuyoruz. 

Eğer bu işleri samimî olarak kışlan evvel yap
mak istiyor isek bu tahsisatın çoğaltılmasını rica 
ediyoruz. Bir de kanununda yalnız kiracılar ve 
içinde oturanlar ın evi yapıl ı r kaydı vardır . Hal
buki biz teklifimizde zilyed olanlar kaydım koy
muştuk. Nasılsa Komisyon bu zîlyedlik kaydını 
çıkarmış, ancak tapu ile bizzat o turanlar kay
dını ilâve etmiştir. Bu suretle birçok vatandaş
lar mağdur olacaklar ve evsiz kalacaklardır . 

Arzedeyinı: bu ev sahiplerini bir çoklarının 
tapuları yoktur, bu adam 40 - 50 senedir orada 
oturmaktadır , vergisini vermektedir. Demek ki, 
tapusu olanın evini yapacağız, tapusu olmıyanın 
evini yapmıyaeağız. Halbuki o adamın tapusu ol
maz da zilyed olabilir. Bu hal onların mağduri
yetlerini mucip olabilir. 

Kanunun noksan kalan bir tarafı da sudur : i 
JMeselâ bir işçi kendisine bir ev yapmış, i'akai 

vazifesi icabı Demiryolları bu adamı almış Si
vas 'a göndermiştir. Simdi o adamın evinde otu-
ran kiracıya ev yapıyoruz, fakat asıl maisahı- I 
bine kendisi oturmadığı için ev yapmıyoruz. Ka- j 
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nunda mevcut olan bu gibi noksanlıkları izah sa
dedinde maddelerinde ayrıca mâruzât ta buluna-
«'ağız. 

Senidi, asıl mâruzâtım şudur : Hükümet katı 
olarak, bu munzam kiracılarla beraber, ev yapı
lacakların. adedini hakiki olarak tesbit etmiş mi
dir, etmemiş midir? Bunun için ne kadar paraya 
ihtiyaç, vardır ve bunu hangi kaynaklardan te
min edecektir? Bu hususların tenvirini rica edi
yorum . 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — A r k a d a ş l a r ; 
Eskişehir sel felâketi münasebetiyle, her zaman 
olduğu gibi, memleketin bu bucağı hakkında 
gostrilen ilgi cidden teşekküre şayandır . Hükü
metin dar bir zamanda da olsa, hiç. olmazsa bir 
tezahür halinde olan şu kanunu getirmesi de bizi 
memnun eder. 

Arkadaşla!-; milyonlara baliğ olan müspet iş-
'crin yapılabilmesi. l ,için müspet esasların M.eclis-
'Çe malûm olması lâzınıgelir. Bu arada 30 küsur 
bur va tandaş ın yerleştiri lmesi bahis mevzuu 
olunca, hiç şüphe yok ki, yapı lmak istenilen 
evler mik ta r ından tu tunuz da bugüne kada r ya
pılmış bağışların miktarını ve Hükümet in bu 
işe kaç milyon lira, tahsis edeceğini sar ih olarak 
bilmek ieabeder. Bendeniz Kanun tasarısını tet
kik ettim ve yalnız bir hüsnüniyet tezahürün
den d a h a ileri bir şey yapılacağına kanaa t ge
tiremedim. Bu sözlerimizi a r / ede rken mazinin 
aynı benzeri felâketleri karşısında hükümetler in 
teşebbüslerinin nasıl ve ne gibi neticelere ulaş
tığını da gözden ırak tu tmadım. 

Bir yer inde deniliyor ki, bugüne kadar ba
ğışla!- kaç milyon liraya, veya kaç yüz bin lira
ya baliğ olmuştur.. . Yine bir yer inde denil iyor 
ki, 1050 .sayılı Mnhasebei Umumiye Kanununun 
hükümlerine dayanarak Bayındırl ık Bakanlığı 
Bütçesindeki para la rdan sarfedileeektir . O da 
gayrinıuayyen. Kaç ev yapılacak'!? Bu da, gayri-
mıayyen. Devlet Demiryolları işçikü-inin .dııru-
",unu, isterlerse Ulaştırma Bakanlığı ile Bayın
dırl ık Bakanlığının hazr l ıyacaklar ı esaslara gö
re ter t ipl iyeceklcrdir . 

Arkadaş lar , bu vatandaşlar , altı ay sonra 
itendi kendiler ini iskân edeceklerdir . Hükü
metin seçim sıtmasına tu tu lduğu (ievre içinde 
yalnız h\v tezahür ifade eden bu kanun Eskişe
hir 'de açıkta kalanlara mesken bulamazlar. Bu 
iş için harekete geçecek olan Hükümet in elinde 
kaç kuruşu vardır , ne kadar bağış olmuştur . 
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Nerede ve kay ev yapacaktır, maalesef bunlar : 
hakkında kati hiçbir delil vermemektedirler. 

Gönül, isterdi ki, böyle vaziyetler karşısında 
Hükümet mevcut olan, hepimizin bildiği kay
naklardan üç, beş milyon lirayı bu işe tahsisle 
yapılacak >ev miktarını ve yerini tesbit etmiş 
olsun. Hükümet ne yapayım, dara geldim, Mec
lisin kapanacağı şu günerde yetiştiremedim di
yecektir. 

Şu halde arkadaşlar, Eskişehir'de iskân; şu 
kanunla, Hükümet eliyle yapılamıyacaktır. Va
tandaş altı ay sonra kendi kendini iskân ede
cektir. Zaman bize bunu gösterecektir. 

BAŞKAN — Sırrı Day, buyurun. 
GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI SIRRI 

DAY (Trahzon) — Muhterem arkadaşlar, Mec
lisin tatil olduğu devirde de vatandaşların sey
lâp ve yer sarsıntısı gibi felâketlerle karşı kar
şıya kalması ihtimali karşısında da tahsisatsız-
lık yüzünden lbir teehhür (olmaması 'hususunu 
temin için, geçende kahul buyurduğunuz Mu-
hasehi Umumiye Kanununa ek ibir (kanunla, yer 
sarsıntısı ve 'sel felâketlerine 'karşı vaktinde 
tedbirlerini 'alabilmesi için Hükümete, fauna ait 
tahsisatı Ibeş misline kadar tezyit etme yetkisi
ni verdi. Bu suretle Hükümet 'bu felâketlerin 
vukuundan evvel ihtiyati tedbirlerini almış "bu
lunuyor. Biz komisyonca Hükümetin hu tarzı 
hareketini ayrıca şükrana lâyık 'gördük ve bu
nu raporumuza dercettik. 

Bu «eneki bütçeye, geçen senelerden farklı 
olarak hu gibi felâketler için !bir milyon lira 
•konulmuş 'olduğuna göre Hükümetin 'bu iş ve 
'mümasili işler için ısarfedehileceği âzami mik
tar 6 milyon liradır. Yalnız lâyihayı tetkik et
tiğimiz 'zaman, Hükümetin evvelce felâkete mâ
ruz 'olanlardan ziyade 'bu işi daha çok ihtimam
la ele almakta olduğunu gördük. 

Nitekim Eskişehir Milletvekili arkadaşlar 
ayrı bir teklif ile, vakıa miktar da tesbit ede
rek ,nereden karşılanacağını söylemedikleri, 
'beş milyon liralık yardım yapıl/ması için Salâhi
yet verilmesini derpiş ettiler ve bu tekliflerin
de yalnız evleri yıkılanlara yardım edilmesinin 
esas ittihazını istemişlerdi. Halbuki Hükümet 
tasarısında vaktiyle 'bir evde oturan ve halen 
açıkta kalmış olan insanların (barındırılması ibn
enin1 zaruri 'olduğuna göre, ev sahibi veya ki
racı olsun oturdukları evleri yıkılanlara ev 
yapmak esası kabul edilmiştir, Komisyonda ! 
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teklif sahiplerinden Kemal Zeytinıoğlu arkada
şımız da mevcuttu. 

Raporları, teklifleri mukayese ettiğimiz za
man Hükümet tasarısını esas ittihaz ettik, ken
disi de Ikahul etti. Çünkü daha etraflı malûma
tı ve daha esaslı 'hükümleri ihtiva ediyordu. 
Maahaza kendi tekliflerinin foâzı hükümlerinden 
istifade etmeye çalıştık. Nitekim binaların sa
hipleri kimdir diye tetkik ettiğimiz zaman, 
bunların tapu senetleri olmaması ihtimalini der
piş ettik. Ama zilyedlik gibi hukuki hükümleri
miz arasında mülkiyet hakkı Ibahşetmiyen hir 
ifadeyi kanunda derpiş etmeye imkân bulunma
dı Bunun yerine ayni maksadı temin edecek 
başka hükümler tesis ettik, dedik ki, şayet ev sa
hibi evin tapusuna sahip değilse Hükümet, ken-. 
di arsalarından ve istimlâk ettiği yerlerden arsa 
verecek ve bu gibiler için de ev yaptıracak. Bun
dan daha hayırlı bir teklif bulabilirler mi?. Yi
ne onlar yalnız ev sahiplerine bina yapılmasını 
düşündüler, nitekim şimdiye kadar Hükümetçe 
yapılan yardımlarda kiracıya ev yapıldığı da vâ
ki değildir. Fakat Eskişehir'in hususi vaziyeti 
vardır. Eskişehir'de bu evceğizlerde oturan 
adamların mühim bir kısmının Eskişehir'li veya 
Eskişehir'lileşmiş, devamlı olarak orada oturan 
Devlet Demiryolları memurları ve sairedir. Bun
lara da ucuz şartlarla ev yapılacağı ve arsala
rın da meccanen temliki suretiyle 20 senede 
ödenmek üzere c/c 5 faizli taksitlerle temlik edil
mesi ve hiçbir harç dâhi alınmaması kabul edil
miştir. 

Yıkılan evlerden kabili tamir olanları derhal 
tesbit edilmiş ve tamirlerine başlanmıştır. Kami
len yıkılanların adedi 863 tür. Bunların 713 ün
de ev sahipleri oturuyor, her biri bir, iki veya 
üç odalıdır. Sakinleri fakir adamlardır. Kıumeıı 
kiracı da almışlardır. Yahut bir evde iki kiracı 
beraber. Bizim bu yıkılan 863 evimizde belki 
1500 - 2000 aile vardı. Binaenaleyh bunların 
hepsine de ev yapılsın mı?. Bunun için Hükü
mete salâhiyet verdik ve dedik ki, tapu senedi 
olsun olmasın ilk defa kendi evinde oturan ada
mın evi yapılacak ve bu evin 20 taksitte parası 
alınacak. Arsa verildiği takdirde, arsa bedeli 
almmıyacak. 

Kiracılara gelince; Hükümet bunları bir tas
nife tâbi tutacak. Vaziyetlerine, çocuk adedine 
ve aile efradına göre bir sıraya koyacak. Ne 
kadar ev yapabilirse bu evlerin en lâyık olanlara 
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verecek. Meselâ bekâr olan, oradan çıkıp gkl<"ı 
veya ev yapılmasını is temiyeceklere ev veıil
mesi mevzuubahis değildir . 

Bu it ibarla kanunda ev adedinin tâyitr . gd>i 
lüzumsuz ve ba t ta belki de zararl ı bir hükmü 
tesis etmeyi doğru bulmadık. 

Arze tüğ im gibi Hükümet in elinde bugün 
beş milyon liralık bir tahsisat vardır , ayrıca bir 
milyon lira da bütçede mevcut tur . Faka t Allah 
korusun, başka ' ih t iyaç la r da karş ımıza c ıkal r l i r . 
Bu i t ibarla Hükümet bu paradan lüzumu kada
rım bu işe tahsis edebilecektir . 

Kendi evinde oturmuyorsa ev vermiyoruz. 
Oünkü orada yıkılan 70 - 80 dükkân vardır . Biz 
burada dükkân ve han yaptırmıya«ağız ki, orada 
o turmıyanlarm da evlerini yap t ı rmay ı düşüne
lim. Orada mal sahibi ve kiracı olanlardan s<» 
kakta kalanların iskânını düşündük. Şimdiye 
kadar takip ettiğimiz yolda hiçbir felâket hâdi
sesinde bu yolda bir tazminata gitmedik. Yani 
bu yolda bir yard ımda bulunmuş değiliz. Eğer 
çok zengin olsaydık bü tün yıkılan evleri yapt ı r 
mayı düşünebilirdik. Bu bizim malî kudretimiziu 
dışında bir tedbir olur. Binaenaleyh Hükümet 
İm işte «ayet dikkatli ve basiretli hareket etmek-
tedir . Bu hareketi yüksek heyetinizin takdir lerine 
lâyik addetmekteyiz. 

İSMAİL H A K K I B A L T A C I O Ğ U 1 (Kirşe 
hir) — arkadaşlar, felâketin ne kadar büyük ol
duğunu dünya biliyor. Ama bu felâket münase
betiyle Türk Milleti taraf ından meydana getiri
len tezahür o kadar büyüktür ki, mânası, fela
ketzedelere yardımdan çok ileri, çok büyüktür . 
Türk milletinin ilâhî birliğini haykırıyor bu yar
dım. Bir Hükümet ne kadar cahil, ne kada r akıl
sız, ne kadar şarlatan olmalı ki bu kadar mukad
des bir müzahereti vesile yaparak secim propa
gandası, mevki propagandası yapsın. Ben böyle 
bir Hükümet tasavvur etmiyorum, en geri mem
leketlerde dahi yoktur. Hangi günleri yaşıyoruz? 
Eskişehir ' in açıkta kalan kandaşlarımızı, dadaş
larımızı. göııüldaşlarımızı bir yuvaya yerleştir
mek zaruret ini duyduğumuz günleri yaşıyoruz. 
Vazife, muhalif ve muvafıklar için tenkidin daha 
üstündedir . Bugün Hükümete yardım etmek la
zımdır, Hükümet i zorlamak lâzımdır, açıkta ka
lanların ümidini hiç kırmamak lâzımdır. Onlar 
Hükümete inanıyorlar . Hükümetin kendilerine 
yuva yapacağına inanıyorlar. Hükümete bu an-
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' da yardım edelim, muhaliP, muvafık herşeyi 
1 unutalım. (Bravi sesleri). 
| ABDIN POTUOÖLU (Eskişehir) - Efen-
I dim; Sayın komisyon başkanı dediler ki, kendi 
! evi. olup da içinde oturmıyanlara ev yapı.ıi-acağiz 
| Sayın Bakan da oturduğu yerden bunu ifade 
i ettiler. 

Arkadaşlar , kiracıya, ev yapıyoruz, evi olup 
da içinde o turanlara ev yapıyoruz da, demin ar-
zettiğim gibi iki odalı bir ev yapabilmiş fakat 
her hangi sebep ve saikle kendisi başka yere 
gitmiş ve zaruri olarak evini kiraya vermiş oia-

ı na ev yapmıyoruz. Nasıl olur da onu ihmal ede-
I biliriz"? 

Bunu bel i r t t ik ten sonra bir nokta üzerinde 
hem Yüksek Meclisi tenvir etmek, hem de Hü
kümet ten t enevvür etmek isterim. O da ş u d u r : 
Bu evler nereye yapılacaktı! '? Eti mühim dâva
lardan birisi de budur . Buradan Bayındırlık 
Bakanlığı bir heyet göndermiş, bu heyet, be
nim öğrendiğime göre yapılacak evleri üe kıs
ma ayırmış. Bunlardan bir kısmı, Devlet De
miryollar ı lojmanı olarak Eskişehir ' in Kütah
ya ta raf ındaki Karatepe denilen kısma yapı
lacaktır . Evet, Devlet Demiryollarının imkân
ları vardır, banliyö işletir, şunu yapar , bunu 
yapar . Buna bir şey denemez. İmkân dahilin
dedir. İkinci bir kısmını da, işçilere mahsus 
olmak üzere, Eskişehir ' in tuğla fabrikalarının 
yanındaki Topçu kışlası denilen yvvv yapmak 
islemişler.. 4 - 5 yüz hanesini gene Eskişehir ' in 
Ankara tara Pıtıda şehirden epiyee uzak bir 
mesafede yapmayı münasip görmüşler. 

Arkadaşh ı r ; eğer hakikaten bugün Hükü
metin vardığı kanaat de bu ise bu is müspet 
netice vermiyeeektir . Çünkü işçi adamlar , fa
kir adamlar uzak yere gidemiyeeekler, vesait 
temin edemiyeceklerdir . Ama diyeceksiniz ki, 
efendim ne yapalım gene bu felâket mahalline 
mi yapalım. 

Şimdi a r k a d a ş l a r ; şunu arzedeyim ki, biz 
bunlar ı başka yere. götürmekle o Pelâket ma
hallinden ku r t a rmı ş olmuyoruz. Oünkü bura
da harap olmıyan birçok mahalleler vardır . 
Meselâ bir mahallenin 150 hanesi yıkılmışsa 
150 hanesi de du rmak tad ı r . Demek ki, mahalle
ler tamamen aradan kalkmış bir vaziyette de
ğildir. Bir kısım vatandaşlar ı ku r t a r s ak bile 
gene bir kısım vatandaşlar ımız o tehlikeye mâ
ruz ka lacakt ı r . Şu halde ne yapacağız? 
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'Hükümet olarak, evi yıkılmayan diğer- va- | 

tandaşları yine daimî tehlikeye mâruz vaziyette I 
tutacak mıyız? Elbetteki 1 utmayacağız. Mu
hakkak bu seli önliyieı bâzı tedbirler- alacağız. 
Bu tedbirleri almakta olduğumuza göre, bu 
vatandaşlarımızı iş sahalarından, evlerinin bu
lunduğu yerden, kendi muhitlerinden uzaklaş
tırmak doğru değildir-, tatbiki da gayri kabil
dir. Bunun için bu evlerin yapılması işini, sel 
felâketini önleyici tedbirle beraber yürütmek 
ve aynı zamanda da mümkün olduğu kadar 
bunların evlerini eski yerlerinde yaptırmak 
çok muvafık olur- kanaatindeyim. Bu hususta 
Hükümetin noktai nazarım bildirilisini ^ rica ı 
ediyorum. 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANİ SİRRİ 
D AY (Trabzon) — Efendim, arkadaşım evlerin 
eski yere yapılmasını tavsiye ettiler. B,u mev
zuu Komisyonda konuştuğumuz zaman Bayın- ı 
dirlik Bakanlığı bize aynı noktai nazarı ifade et
ti. Yani mümkün olduğu kadar evleri eski yer- | 
de yapmak istediklerini söylediler. Bundan do
layıdır ki, kanun tasarısında bâzı hükümler te
sis edilmiş bulunuyor. Yalnız bu yerlerin, ka
bili ıslah olmıyacak yerlerle su tehlikesine mâ- ı 
ruz olan yerler olmaması şarttır. Bunları Ba
yındırlık Bakanlığının tasdikmdan geçecek olan 
belediye kararı ile memnu m intaka olarak ilân 
edilecektir. Tabiî memnu mmtaka ilân edilen 
bu yerlerde ev yapıl amıyacaktır. Hattâ yeni ev 
yerleri su baskınına mâruz kaldığı takdirde ev
lerin harap olmaması için alt kısımları subas-
manları tamamiyle taştan yapacaklardır. Nite
kim orada bu kısımları taşla yapılmış olan evler 
bu tehlikeden masun kalmış bulunmaktadırlar. 
Bayındırlık Bakanlığı bunu nazarı dikkate ala
rak evleri mümkün mertebe eski yerlerinde ya
pacak, eski yerlerinde ev yaptırma imkânı ol-
mıyanlar için, arzettiğim gibi, - tapuya kayıtlı 
ve temlik etme imkânına malik bulunmıyanlar 
da haklarını araya: dursunlar - Hazine ve bele
diyeye ait yerlerde binalar kurdurmaya çalışa
caktır. Bu itibarla arkadaşımın arzuları da ye
rine getirilecektir. 

Evde oturmıyan adama ev verilmesi muhtaç 
kiracılar için ayrılan evlerin azalmasını inta'Ç 
edecektir. Aynı zamanda bizi tazmini zarar 
esası gibi bir esası kabule götürecektir, Şimdiye 
kadar asla bu esas tatbik edilmemiştir. Yoksa 
Kendisinin oturmadığı evi olduğu kadar dükkâ- I 
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nını ve furununu da tazmin etmek icabederdi ki 
bunun altından çıkılamazdı. • Aynı mevzu üze
rinde bizzat aynı şekilde görüştük, yalnız evinde 
oturan mal sahipleriyle, bawka. evi bulunınıyan 
muhtaç kiracıları barındırmak esasını kabul et 
tik. Diğer noktaları da Bakan izah eder. 

BAYINDIRLIK BAKANİ ŞEVKET ADA
DAN (İzmir) —Arkadaşlar ; (leçici Komisyon 
Başkanı etraflı izahlarda bulunduğa için ben 
tekrar edecek değilim. Yalnız bir iki nokta üze
rinde durmak istiyorum. 

(ieçenlerde izah ettiğim gibi, ilk .a;]i yar
dımlar yapıldıktan sonra ilk işimiz suların çe
kilmesiyle beraber teşkil ettiğimiz ekipler va-
sıtasiyle hakiki zararı tesbit etmek olmuştur. 

Yine geçenlerde arzettim, bu heyetlerin yap
tıkları tesbit neticesine göre 863 ev yıkılmıştır, 
ki bu evlerden 146 sında kiracı olarak oturul
maktadır. Bunun dışında 788 ev de tamir edile
bilecek şekilde hasar- görmüştür. Bunların, 228 
i hafif, 198 i orta, 367 si ağır surette hasara 
uğramıştır. 

Diğer taraftan yine şehircilik ve suculuk ba
kımından mahallinde durumu tetkik etmek üze
re, buradan bir heyet gönderdik. Bu heyet ma
hallinde yaptığı esaslı incelemelerden sonra bi
ze bir rapor verdi. 

Vardığımız netice şudur: Bu mahallelerde 
inşaatı men'etmiyeceğiz, inşaat herkesin kendi 
arsası üzerinde yapılacaktır, bu mahalleler 
başka yerlere nakil edilecek değildirler. Bina
enaleyh Potuoğlu arkadaşımızın endişesi varit 
değildir. Çünkü ihalesini yapmış olduğumuz ana 
yatağın ıslahı meyanmda sarısuyun ıslahı dâ
hil olduğundan alınacak tedbirlerle bu mahal
lelerin su baskınından korunması mümkün ola
caktır. 

İkincisi; yapılacak evlerin su basmandan taş 
olacaktır. Nitekim yapılan incelemelerde kagir 
temel üzerine oturtulmuş evlerden yıkılana ras-
lannıamıştır. Bu itibarla bu mahalleleri yerin
den kaldırmaya lüzum olmadığı neticesine var
dık. 

Herkesin evini kendi arsasında yapacağız. 
Yalnız kiracılar bu durumda değildir. Emlâki 
Millîyeye ait bir kısım araziyi kiracılara tahsis 
edeceğiz ve yeni kuracağımı/ bu mahallede yalnız 
kiracıların evlerini yeniden inşa edeceğiz. Bu, 
bir zarurettir. Devlet Demiryolları esasen orada 
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yeni bir site kurmak niyetindedir. Bu arada za
rar görmüş kendi işçileri için kendi mahallesin
de evlerim yapacaktır. 

Hasar görmüş evlerin tamirine başlamış bu
lunuyoruz. Hemen üçte birine yakın kısmı için 
para tevziatı yapılmış ve işe de başlanmıştır. 
önümüzteki Nisan ayı sonuna kadar bu 783 evin 
tamiri tamamen bitmiş ve vatandaşlar da kendi 
yuvalarına kavuşmuş olacaklardır. 

Ahmet Oğuz arkadaşımız, benzeri felâketler 
karşısında şimdiye kadar alınmış olan tedbirleri 
göz önünde tutarak, bu evlerin yapılamıyacağı-
m ifade etti. Güya biz bu kanunu bir tezahür 
olsun diye göndermişiz. 

Bu kendi, görüşü. Kendisi kapkara görebil İr
ama biz o şekilde görenlerden değiliz, bilâkis.. 
Geçen sene üç büyük felâket geçirdik, izmir'de, 
Erzurum'da ve Bingöl'de bir deprem felâketi, 
Tokad'da da yine aynı şekilde bir sel felâketi 
geçirdik. O illerin milletvekilleri buradadır. Çok 
kısa bir zamanda Hükümet, açıkta kalmış olan 
bütün vatandaşları, bâzı bölgelerin yolsuz olma
sına, kâfi miktarda inşaat malzemesi, hattâ va
sıta bulunmamasına rağmen yuvalarına kavuş
turmuştur. Binaenaleyh Hükümet, arkadaşımın 
dediği gibi, kötü bir imtihan geçirmemiş, bilâ
kis muvaffak olmuştur. Eskişehir'de de açıkta 
karmış olan vatandaşlar en kısa bir zamanda 
yuvalarına kavuşacaklardır. 

Abidin Potuoğlu arkadaşımın bahsettikleri 
diğer işler maddelere taallûk ediyor. Biz, bizzat 
evinde oturmıyan ev sahiplerine ev yapmamak
tayız. Esasen şimdiye kadar kiracılara ev yapıl
mış değildir, ilk defadır ki, şimdiye kadar ka
bul edilmiş olan esastan ayrılmış bulunuluyor. Bu
nun sebebi de, açıktır. Eskişehir, çok kısa bir 
zamanda çok büyümüştür. Mesken buhranı var
dır, kiracı da olsa bu vatandaşları birer meskene 
sahip kılmak için kendilerine yardım etmeyi ka
bul ediyoruz. 

Ev sahiplerine gelince; bizzat evlerinde otur-
mıyanlara ev yaptırmıyacağız. Sayın başkanı
mızın da ifade ettikleri gibi bu bir tazminat 
değildir. Bu tasarı uzun uzadıya incelenerek 
hazırlanmış ve komisyonda da inceden inceye 
tetkik edilmiştir. Bütün ihtiyaçları karşılıya ca
ğını umuyoruz. Bütçemizde bu hususa ayrılmış 
bir milyon lira vardır. Muhasebei Umumiye Ka-. 
nununu tadil eden kanunla bunun ilerde daha 
beş misli artırılması imkânı mevcuttur. Bu su-

- 1002 — 

1950 0 : 2 
retle bu ödenek altı milyon liraya baliğ olmak
tadır. Kaldı ki yeni Meclis açılıncaya kadar 
bu kadar büyük bir parayı derhal sarf etmek im
kânı yoktur, iki ay sonra lüzum hâsıl olursa 
ek ödenek alınabilir. 

Bu işin mesuliyetini üzerine almış bir arka
daşınız olarak arzedeyim ki; nihayet Nisan so
nuna kadar, hasar görmüş olan bütün evler ta
nı ir görecektir ve açıkta kalan vatandaşlar da 
en kısa bir zamanda yeni bir yuvaya kavuşa
caklardır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) - - Bir sual so
racağım. Kanunun birinci maddesinde deniliyor-
ki : «Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki yer sar
sıntısı ve diğer âfetlere yardım ödeneğinden 
yeni evler yaptırmaya Bayındırlık Bakanlığı 
yetkilidir.» Bu, bu fasıldaki para 1050 numaralı 
Muhasebei Umumiye Kanunundaki, netice ile 
beraber bu felâkete tahsis edilmiş mi demektir? 
Aksi takdirde ipe un sermek demek olur. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVK UT ADA-
LAM (İzmir) — tpe un sermiyeceğiz Ahmet 
Oğuz Bey, fikrinizi tashih ediniz. Siz konuştuk
tan sonra dışarı çıktınız. Demin söyledim, biz bu 
tasarıyı ipe un sermek için sevketmedik, bu ev
leri yapacağız, siz de görecek ve burada söyle
diklerinizden nadim olacaksınız. 

Bir milyon liralık tahsisatımız vardır, Muha
sebei Umumiye Kanunu gereğince daha bunun 
beş mislini de sarf etmeye yetkimiz mevcuttur 
Esasen iki ay içinde bu parayı tamamen sarf et
memize de imkân yoktur. Yetişmezse iki ay son 
ra Meclis açılınca gelir, yeni tahsisat da isteriz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Ahmet Oğuz arka
daşımızın bahsettiği husus Bayındırlık Komisyo
nunca tashih edilmiştir. Bayındırlık Komisyonu 
daha evvel müracaatla maddeyi tashih ettirmiş ve 
fıkrayı kaldırtmıştır. O kalkan fıkra da şudur: 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki yer sarsıntısı 
ve diğer âfetler. Maddede bu kısım kalkınış oldu
ğu için bu suretle okunacaktır. Madde bu sebep 
le: «Yeni evler yaptırmaya Bayındırlık Bakanlı
ğı yetkilidir» şeklinde kalıyor. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) —-Efendim; Hü
kümetin hüsnüniyetine teşekkürümü arzetmıştim. 
Yalnız şu kanunun mucip sebepleriyle maddele
rini dikkatle okuduktan sonra şu neticeye var
mak mümkündür ki, bu bir hüsnüniyet tezahü
ründen başka birşey değildir. Şimdi yine ar-
zediyorum: Bir memlekette seylâp olur, binlerce 
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ev çöker ve bunlar tesbit edilirse; bunun karşı
sında gayrimuayyen bir rakamla, gayrimuayyen 
bir miktarla çıkıp bu işi yapacağız diyen şahsi 
teminatlarla müspet iş görülemez. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Altı milyon var. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Sayın Bakan 
altı milyondan bahsediyor. Niçin bir madde 
tahsis edip de şu yıkılan Eskişehrin evleri için 
şu kadar milyon lira tahsis ettik Duyurmuyorlar? 
Böyle bir felâket karşısında müspet donelerle 
çıkmadığından dolayı bu kanun, bir hüsnüniyet 
tezahüründen başka birşey olamaz. Maziden gös
terdikleri misaller, yakından bilirler ki, kendi 
lehlerine değil, aleyhlerinedir. İşte Erzincan 
büyük felâketi, işte onun tamiri için yapılan tak
ma evlerin feci âkibeti. 

ALÎ BİZ A ARI (istanbul) — Söz istiyorum. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Beş dakika 
müsaadenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar; 

bu iş için altı milyon lira sarfedeceğiz. Gene 
bildiğimiz klâsik inşa tarzı ile 6 şar bin liradan 
yahut dörder bin liradan üçer bin liradan evler 
yapacağız. Halbuki ben başka memleketlerde 
mesken meselesini halletmek için... (Bu kanuna 
geçecek bîrşey değil, Bayındırlık Bakanlığı ya
par, devam et sesleri). Tatbik edilen pratik usul
lerden bahsedeceğim. Arkadaşlar; ben de Eski-
şehirin ıstırabiyle meşgul olan her vatandaş gibi 
bu hususta meşgul oldum ve bu meseleyi hallet
mek için iki gün evvel bizim Gümrük Müsteşarı 
Beyden rica ettim. Bu evleri ucuz ve seri bir 
şekilde yapabilmemiz için beton prefabrik evler

den bir tane gümrüksüz olarak getirelim, Eski
şehir Belediyesi namına. Bunun tecrübesinden 
zarar gelmez. (Gürültüler). Ama siz dinlemek 
istemezsiniz o başka, takdir sizindir. Zaten benim 
bahsettiğim halledilmiş bir meseledir. (Gürül
tüler, bakanlık tetkik etsin sesleri). (Sağdan de
vam, devam sesleri, gürültüler). 

ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Efendim, rica 
ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, kanun lâyi
hasında şu şekilde bu evleri Bayındırlık Bakan
lığı yapacaktır diye birşey yoktur. Zatı âlinizin 
her hangi bir tavsiyesi varsa ayrıca yaparsınız. 
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ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Burada tema

lın taş ve üstünün kerpiç olacağından bahis var, 
ben sormak istiyorum Bakandan, bu işi yapar
ken yeni bir inşa sistemine gitme vaziyeti düşü
nülmüş müdür, düşünülmemiş midir? 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifleri vardır. İve
dilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 
Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için 

yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 
MADDE 1. — a) Eskişehir İl merkezinde; 

bizzat sahipleri tarafından kısmen veya tama
men ikametgâh olarak kullanılan evlerden son 
sel baskınında yıkılanların sahipleri ile kiracı 
olarak oturdukları evleri aynı sebeple yıkılmış 
olanlara bu kanun hükümleri dairesinde temlik 
edilmek üzere yeni evler yaptırmaya Bayındır
lık Bakanı yetkilidir. 

Yıkılan evin sahibi arsa mülkiyetinin kendi
sine ait olduğunu tapu kaydı ile ispat edemediği 
veya arsası yeni inşaata salih görülmediği takdir
de yeni ev, 4 ncü madde gereğince sağlanacak 
arsa üzerine yapılır. 

b) Bu evlerin yapılma şartları, yerleri, 
adedi ve 195,0 Mart ayında Eskişehir'deki sel 
felâketi sebebiyle yapılan bağış toplamından 
hissesine düşen miktarın indirilmesinden sonra 
kalan maliyet bedelleri üzerinden isteklilere 
taksitle temlik edilmesi ve kiracılardan hangi 
şartları haiz olanlara ev verilebileceği ve istekli
ler arasında gözetilecek sıra esasları Bayındır
lık Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun 
karariyle tesbit olunur. 

c) Yıkılan evde birlikte oturan aile efradı 
için bu kanuna göre birden' fazla ev verilemiye-
ceği gibi Eskişehir'de kendine veya eşine ait 
başka bir nevi evi olanlara da ev verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, bu birinci maddede «Eskişehir İl Merke
zinde bizzat sahipleri tarafından kısmen veya 
tamamen ikametgâh olarak kullanılan evlerden 
son sel baskınında yıkılanların sahipleri..» de
nilmektedir. Bunlar muhtacı muavenet dahi ol
salar, bu kanundan istifade edememektedir. Bu 
kanun aynı zamanda tazmini zarar mahiyetin-
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dedir. Her hangi bir vatandaş kırk yıllık mesa
isi neticesinde (Bilhassa fakir vatandaşları kas
tediyorum) felâkete mâruz kalınca, ki bunların 
çoğu evinin sahibidir, kırk yılda güçlükle yap
tığı evinde felâket anında oturamadığı için, bu 
tasarıdan istifade edemiyeeektir. Esasen biz bu 
evleri yapıp da bu felâkete mâruz kalan vatan
daşlara hibe etmiyoruz. Taksite bağlıyoruz. Hat
tâ faizini de alıyoruz. Vatandaşlara ancak bir 
kolaylık göstermiş oluyoruz. Meclise sunduğu
muz tasanda yalnız, felâket anında evinde otu
ran, felâketten müteessir olan bütün ev sahip
lerine ev yaptırmayı derpiş ediyoruz. Bir önerge 
veriyorum. Felâket anında evinde oturmıyan ev 
sahiplerinin de kanundan istifade etmelerini 
teklif ediyorum. Onlar da Meclisin bu atıfetin
den istifade edeceklerdir. Esasen 140 ev sahibi 
evinde bulunmamış, önergemin bu esbabı muei 
be ile kabulünü rica ederim. (Sağdan, doğru 
sesleri) 

ARÎİ)ÎN POTUOÖLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; deminde arzettim, kanun 
tasarısının bu maddesinden yalnız tapu ile mu
tasarrıf olanlar istifade ediyorlar. Halbuki biz
de hangi mülkün ve kaç tarlanın tapusu vardır. 
Binaenaleyh hiç olmazsa vergi kaydı olanların 
da bunda nistifade ettirilmesi çok faydalı ve ye 
rinde olacaktır. 

(Tapu veya vergi kaydı olanların arsalarına 
ev yapılır) denilirse hakikaten yerinde bir şey 
olur. Maddenin bu suretle düzeltilmesini rica 
ediyor ve bu hususta bir de tadil teklifi veriyo
ruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SIRRI 
DAY (Trabzon) — Efendim, esasen bu mesele 
komisyonun belki yarım günden fazla çalışma
sına mevzu teşkil etmiştir. Bizim aramızda ve 
Hükümette evde otursun oturmasın kendisine 
ev verelim fikri hâkim oldu. Ama oradaki bir 
evde oturmıyan ve daima dışarda bulunan hat
tâ Eskişehir'de oturmıyan veyahut Eskişehir'e 
henüz yerleşmiş olan adama da ev vermek, ta
mamen tazmini zarar mahiyetindedir. 

Arkadaşımız, kanun teklifinde, yıkılan ev
lerin yerine yenileri yapılır diyordu. Fakat gör
dük ki sokakta kalan kiracıların da eşyaları pe
rişan olmuş, hastalanmışlar, binbir müşkülâta 
mâruz kalmışlar ve ev sahiplerinden fazla zarar 
görmüşlerdir. 
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Binaenaleyh bu gibi felâketler karşısında 

Hükümete terettüp eden vazife açıkta kalan 
insanları yerleştirmektir. Bu itibarladır ki biz, 
Vekil Beyin ifade ettikleri gibi, buna takaddüm 
eden hiçbir misal olmamakla beraber, oranın 
hususiyetine, hattâ kiracıların kendilerinin de 
hususiyetine bakarak kiraclara da ev vermek 
esasını kabul ettik. Bu 140 - 145 evdi. 

Şimdi biz bu takrirleri kabul edersek ne ola
cak Kendilerine sorduk. Kiracılara ev vermi-
yelim de bu 145 kişiye mi verelim dedik. Hayır 
diyorlar. O zaman kiracı olup da kendilerine ev 
vereceğimiz 145 kişiden kesecek, onları kısmen 
sokakta bırakacağız, orada oturmıyan adama ev 
vereceğiz. Razı iseniz öyle yapalım. Takdir si
zindir. 

Bu itibarla bendeniz bu takririn terviç edil
mesini doğru bulmıyacağınız ümit ve kanaatin
deyim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, işi 
müspet sahada geliştirebilmek için, «Yeni evler 
yaptırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir» 
fıkrasından sonra, bu maksat için, Bayındırlık 
Bakanlığının enirine bir tahsisat vermek zaru
reti vardır. Bu verilmedikçe, kaynak, mevcut 
tahsisat bu iş-e hasredilmedikçe, Hükümet sırf 
bir hüsnüniyet izhar etmiş olmaktan ieri geçe
mez. Bunu Eskişehir sel felâketzedelerine karşı 
şimdi angaje edip kabul etmek lâzımgelir. Bu 
hususta bir tahsisat kabul -etmeliyiz. Aksi halde, 
yine her zaman olduğu gibi, bir tezahürden, 
belki de müspet bir hak tanınmadıktan sonra, 
zamanın aksi bir tesadüfü, bir seçim tezahürün
den ileri geçemez. 

BAŞKAN Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle 1. maddeden 

«Bizzat sahipleri tarafından» ibaresinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN -— Önergeyi nazarı dikkate alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı dikkate 
almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin (A) fıkrasındaki .- Yeni 

evler yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 
Bu maksat için mevcut sel ve âfetler tahsisatına 
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dört misli eklenir. 

Eskişehir 
Ahmet Oğuz 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI SIRRI 
DAY (Trabzon) — Efendim, Ahmet Oğuz ar
kadaşım, malî formülleri benim kadar ve hattâ 
benden de fazla bilirler. Fakat niçin böyle ya
zıyorlar bilmiyorum. Arzettim ve kendileri de 
Bütçe Komisyonunda »ördüler. Bayındırlık 
Bütçesinde yer sarsıntısı ve diğer âfetler için 
bir milyon lira para vardır. Onun yanıbaşm-
daki formüle göre de, Heyeti Vekile bu parayı 
Kızılaya devreder, deniyor. Kızılaya devreder 
ve onun nezareti altında Kızılay bu paraları 
Hükümetin emrettiği yerlere sarf eder. Bu pa
raya demin arzettiğim kanunla beş misli daha 
zammetmek imkânı temin edilmiştir. Böylelik
le miktarı altı milyon lira olacaktır. Binaena
leyh para, 6 milyon lira ola:cak ve bu 6 milyon 
liranın tabiî zaruri olan kısmı buraya harcana
cak ve başka âfet ve felâketlere yine yardıma 
devam edilecektir. Binaenaleyh, icabettiği tak
dirde Bayındırlık Bakanlığının bu tahsisatından 
münakale yapmak veya zammetmek suretiyle 
ieabeden yerlere yardım edilmekte olduğuna gö
re, bu paranın böyle "bir formüle ihtiyacı yok
tur. Hattâ daha evvel koyduğumuz bir ibareyi 
fazla gördük do çıkardık, bunu arzettim. Bina
enaleyh, Bayındırlık Bakanı bu kadar izahat
ta bulunduktan sonra daim ne istiyoruz bilmi
yorum. 

AHMET TAHT AKILI Ç (Kütahya) — Ar
kadaşlar, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, Hü
kümetin teminatından bahsetti. Elbette, Hükü
metin burada Verdiği teminatın bir kıymeti ve 
bir mânası olması lâzımgelir. Fakat, işin prati
ğinde bu gibi mevzularda gerek zaman ve ge
rekse işin mahiyeti bakımından, bu işin düzenli 
ve plânlı olanilmesi için, muhakkak talıisasat 
meselesinin evvelden bir hesaba istinadetmesi lâ
zımdır. Şimdi İkinci Dünya Harbinde tahribe 
uğnyan, yıkılan memleketler, memleketlerini ye
niden ihya etmek için birçok tecrübelere girişti
ler ve bu tecrübeler muvaffakiyet göstermiştir. 

Burada mütaaddit kereler konuştuk. Erzincan 
tahsisatiyle bir şeyi bile tamam edemedik. Şimdi 
tahsisat meselesi halledilmeden. Erzincan'da 
fevkalâde bir âfetin vatandaşı meskensiz bırak
ması karşısında yapılacak iş üzerinde tahsisat 
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meselesinin nasıl halledileceğinin tesbit etme
den işi Hükümete bırakmayız. On yıllık tecrübele
rimizle Kızılay yardımlarının nasıl ve nerelere 
yapıldığını bildiğimize göre, bunu takibctmek 
bizim boynumuzun borcu olmaktadır. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen yoktur, öner
geyi oyunuza sunmak üzere tekrar okutuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Bu konuda bir önerge daha var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle birinci maddenin (A) 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini a n 
ve teklif ederim. 

Eskişehir Eskişehir 
Kemal Zeytinoğltı Abidin Potuoğlu 

Madde 1. — A) Eskişehir I."I merkezinde 
kısmen veya tamamen ikametgâh olarak kulla
nılan evlerden son sel baskınında yıkılanların 
sahipleri ile kiracı olarak oturdukları evleri ay
ni sebeple yıkılmış olanlara bu kanun hüküm
leri dairesinde temlik edilmek üzere yeni evler 
yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir. Yıkı
lan evin sahibi arsaya zilyed olduğunu ispat 
edemediği veya arsası yeni inşaata salih görül
mediği takdirde yeni ev. dördüncü madde gere
ğince sağlanacak arsa üzerine yapılır. 

BAŞKAN — Burada maddedeki «Evin sahi
bi veya arsa mülkiyetinin kendisine ait olduğu» 
tâbiri yerine «Zilyedlik» getirilmektedir. Bu 
hususta konuşulmuş ve heyeti umumiye tenev
vür etmiştir. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibara hnmamıştır. 

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

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün birinci 
maddedeki şartları haiz memur, hizmetli ve iş
çilerinden isti.yenlerin evleri Bayındırlık ve 
ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit olunacak esas
lar dairesinde yaptırılır. 

Bu evler hakkında da bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler., Etmiyenler., 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu evlerin inşa tarzları, kal 

yükseklikleri ve muhtelif aksamının ebadı lü
zum ve ihtiyaca göre Bayındırlık Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

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

MADDE 4. — Bu kanuna, »öre mesken yaptı
rılacak arsa ve araziden : 

Hazineye, Özel İdareye, Belediyeye ve 
katma bütçeli dairelere ait olanlar Devlet De
miryolları ve Vakıflar Genel Müdürlükleri ha
riç. - (Kamu hizmetine tahsis edilmiş bulunma
mak şartiyle) Bayındırlık Bakanlığının talebi 
üzerine bedelsiz olarak bu işe terk olunur. 

Bu yerlerin imar ve parseliâsyon plânları 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır ve bu yer
den belediye sınırları içinde ol unvanlar sınır 
içine alınır. 

BAŞKAN - • Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanuna göre yaptırılacak 
evlere lüzumlu her cins kereste Bayındırlık Ba-
kanliğinin isteği üzerine orman işletmelerinden 
maliyet bedelleri üzerinden verilir. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun, ikinci maddesi 
gereğince Demiryolu memur, hizmetli ve işli
lerine yaptırılacak evler için Bayındırlık Ba
kanlığı 1950 yılı Bütçesinin yer sarsıntısı ve di
ğer âfetlerden zarar görenlere yardım ödeneğin
den harcanacak para bağışlar da dâhil olduğu 
halde Bayındırlık Bakanlığının bu kanun gere
ğince yaptıracağı evlerin vasati maliyet bede
linden çok olamaz. 

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

MADDE 7. — Üzerlerine mesken yapılacak 
arsaların bu kanun gereğince kendilerine mes
ken yapılacak şahıslara ait olduğu tapu kaydı 
ile tesbit edilmiş arsa sahiplerinin inşaata baş
lamadan önce; arsaları üzerine, inşa bedeli in
şaatın sonunda bu kanun gereğince tesbit olu
narak borçlandırılmak üzere, Bayındırlık Ba
kanlığınca inşa şekil ve şartları tâyin olunacak 
mesken yaptırılmasını resmî senetle kabul etme
leri lâzımdır. Bu senetler tapuya tevdi oluna

rak arsa kayıtlarına şerh verilir. İnşadan sonra 
bu binalara, arsası ile birlikte, borca mukabil 
Hazine adına birinci derece ve sırada re'sen 
ipotek tesis olunur. 

4 neü madde gereğince sağlanan arsalar 
üzerine yapılacak meskenler arsa bdeli katıl
maksızın, maliyet bedelleri üzerinden birinci 
derece ve sırada ipotek tesis edilmek suretiyle 
ilgililerine temlik edilir. Bu maddeye göre tem
lik edilen binalardan doğan Hazine alacakları 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devrolunur. 

Şuyulu ve hisseli arsalar üzerine ev yaptı
rılabilmesi için hissedar ve sahiplerinin talep 
ve taahhütlerini müştereken yapmaları şarttır. 
Bu takdirde de Hazine alacağı bu maddenin 
birinci fıkrası gereğince muameleye tâbi tu
tulur. 

Arsanın hissedar ve sahipleri müşterek ta
ahhütte bulunmadıkları takdirde, yıkılan evde 
oturan aileye 4 ne/ü madde gereğince sağlana
cak arsa üzerine ev yaptırılır. 

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

MADDE 8. — İnşaatı tamamlanıp 7 nci mad
de gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankası
na devrolunan alacaklar adı geçen Banka ser
mayesine mahsup edilir. 

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

MADDİ] f). — Sahibi olduğu evi sel baskı
nından yıkılmış olanlara yaptırılan meskenlerin 
bedelleri faizsiz olarak 20 yılda ve yirmi eşit 
taksitte tahsil olunur. 

Kiracı olarak oturduğu evi yıkılmış olan
lara temlik edilen evlerin bedelleri senelik yüz
de 5 faiz yürütülmek suretiyle aynı şartlarla 
tahsil olunur. 

İlk taksit vâdesi temlik tarihinden bir yıl 
sonra başlar. 

Her hangi bir taksitin zamanında ödenme
mesi halinde bu taksit için yüzde 5 faiz alınır. 
Bunu lakibedecek yıl içinde de ödenmezse ge
rek bu taksit ve gerek bunu takibeden yıla ait 
taksit için yüzde 5 faiz yürütülür. Bu yılı la
kibedecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse bor
cun tamamı muaceeliyet kesbeder. 

Bankanın bu binalardan alacağı kendi kanu-
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nundaki usullere göre takip ve tahsil olunur. I 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Efen
dim.; harabolan bu üç mahallede oturan vatan-
daşlarmıızm |% 80 ini çok fakir işçiler teşkil et
mektedir. Gündelikçi olarak çalışan bu işçiler, 
değil böyle evlerin taksitini ödemek, kendileri
nin günlük yaşama ihtiyaçlarını güç sağlıyacak 
bir para kazanmaktadırlar. Bu itibarla bunlar 
bu evlerin bedellerini ödeyemiyeceklerdir, buna 
maddeten imkân yoktur. Binaenaleyh çok fakir 
oldukları sabit olanlara bu evlerin hibe suretiyle 
temlikini teklif ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ucu maddesinin sonuna aşağıda

ki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir Milletvekilleri 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
«Ev sahiplerinden yardıma muhtaç derecede 

fakir oldukları tesbit edilenlere bu evler hibe su
retiyle temlik olunur.» 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... önerge nazarı itibare alın
madı. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 10. — Gördes Kasabasının nakle
dileceği Kocamuthık mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkında 5511 sayılı Kanunun 6, 7 
ve 8 nci maddeleri bu kanunun tatbikmda da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 11. — Bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren «Üç seneyi geçmemek üzere» yeni 
imar plânı tatbikatına başlanıncaya kadar Eski
şehir Belediyesi, Bayındırlık Bakanlığının mu
vafakati ile gerekli gördüğü yerlerde yapıları 
men etmeye yetkilidir. 

Aynı müddet içinde izinsiz veya izine aykı
rı yapılmış yapılar Belediyece tanzim edilip Ba
yındırlık Bakanlığınca onanacak esaslar daire
sinde tadil edilir veya yıktırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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TEZER TAŞKIRAN (Kastamonu) — Arada 

bir madde teklif edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Eskişehir felâketzedeleri için muh
terem halkımızın gösterdiği asîl ve necip alâka, 
minnetle, şükranla ve iftiharla karşılanacak bir 
durumdadır. Bu, Türk Milletinin acı ve karan
lık günlerde birbirine ne kadar çabuk ve ne ka
dar sıkı bir şekilde bağlandığının, hazin de olsa, 
çok şanlı ve kıymetli bir delilidir. Teberrüler, 
çeşitli yardımlar devam etmektedir. Bunun için 
yüksek heyetinizden istirhamım, bu felâketzede
ler için yapılan bütün teberrularm ve her çeşit 
yardımların bütün vergi ve resimlerden muaf 
olmasıdır. Bu hususu bir teklif olarak arzedi-
yorum, lütfen kabulünü istirham ederim. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim; sayın Tezer Taşkı-
ran arkadaşımız tarafından teklif edilen bu 
maddenin kanuna ilâvesini Hükümet namına 
kabul ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolay isiyle (12) 

nci madde olarak ilişik teklifin kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Tezer Taşkıran 

Madde 12. — Selden zarar görenlere yardım
da bulunmak üzere kurulan Eskişehir Felâket
zedeleri Genel Yardım Heyeti ve komitelerine 
1950 takvim yılı içinde makbuz mukabilinde ya
pılacak teberrular her türlü vergi? resim ve 
harçlardan müstesna olduğu gibi, bunların gelir 
ve Kurumlar vergileri matrahlarından indiril
mesi de caizdir. 

1950 yılında hâsılatı tamamen selden zarar 
görenlere tahsis edilmek üzere tertip edilen tem
sil, konser ve spor eğlenceleri de her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaf tutulur. 

BAŞKAN — Hükümet muvafakat, buyuru
yor, Bayındırlık Komisyonu da muvafakat edi
yor mu? (Ediyoruz sesleri) 

Madde hakkında başka söz istiyen 1. Teklifi 
12 nci madde olarak kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Müttefikan kabul edildi. 
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MADUE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba- j 
kanlar Kurulu yürütür. ! 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etini- | 
yenler;.. Madde kabul edilmiştir. i 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

22. — Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu ile Bütçe Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (1/744) f i | 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa* görüşülecek işleri ara

sında bulunan 22 numaradaki Kanun tasarısı
nın ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eyle
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Emin ErişirgiI 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında .söz 
istiyen var mı?... Maddelere geçilmesini oyla
rınıza, sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Kabul edildi. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edildi. 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE —• 1580 sayılı Belediye 
Kânununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Belediye Meclisleri lüzum 
ve ihtiyaç gpdrdükleri takdirde belediye mes
kenleri yapmak ve bu meskenleri belde sakinle
rine kiraya vrmek veya satmak işlerini mec
buri belediye hizmetleri arasına koyabilirler. 

Belediyeler bu maksadı sağlamak üzere büt
çelerinde gerekli paraları ayırmak suretiyle 
döner sermaye tesisine ve kurulmuş veya kuru
lacak yapı ortaklıklarına katılmaya yetkilidir
ler. 

Belediyeler bu kanuna göre yapacakları iş
lerde Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hü
kümlerine bağlı değildirler. 

1 | 284 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Belediyelerce yaptırılacak 
evlerin tipleri, satış ve kira şartları ve kendile
rine temlik yapılacak kimselerin vasıf ve tevcih 
sıraları belediye meclisince düzenlenecek bir yö
netmelikle tesbit olunur. 

Durumları 5218 sayılı Kanun hükümlerine 
uyan kimselere do bu kanun hükümleri dairesin
de mesken sağlanabilir. 

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

EK MADDE :). -• Belediye meclisleri, 1580 
sayılı Belediye Kanununun 511b' sayılı Kanunla 
değiştirilen 1.10 ncu maddesinin 19 ncu fıkrasın
da, yazılı gelir kaynağı hasılatından; muhtaç as
ker ailelerinin yıllık ihtiyacı karşılandıktan 
sonra arta kalmış ve kalacak kışının dörtte üçü
nü bu kanunda yazılı işlere tahsis etmeye yet
kilidirler. 

AHMET TAHTAKÎLIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar; asker ailelerine yardım parası olarak 
toplanılan bu paranın lâalettâyin tasarrufunun 
âdeta bir gelenek olduğunu biliyorsunuz. Nite
kim yedi milyon liralık biriken bir fonun da mu
ayyen bir şekilde sarfına izin verdik. 

İler zaman dünyanın fevkalâde şartlar içe
risinde bulunduğunu ifade ediyoruz. Asker aile
lerine yardım parası ise, bu fevkalâde şartlar 
dolayısiyle, Mehmetçiğin geride bırakacağı aile
sinin içtimai durumunu evvelden emniyet altı
lı;; almak gibi bir maksada matuftur. Şu veya 
bu ihtiyaç için sarf edeceğimiz sair paraları 
başka kaynaklardan bulma yoluna gidelim. Bu 
paraları ise Emlâk ve Kredi Bankası gibi bir 
b; ııkada muhafaza etmek için bir servis tesis 
edelim, veyahut başka bir bankada toylıyalım. 
Asker aileleri namına biriktirilen paraları, her 
hangi bir acı akıbette topluca hazır bulundur
mak yoluna gidersek muhakkak surette isabet
li, millî bir emniyet tedbiri almış oluruz. Bu 
noktayı vicdani bir kanaat olarak arzediyorum. 

(Cevap verilsin sesleri) 
BAŞKAN — Hükümet cevap veriyor. 
İÇİŞLERİ. BAKAN! EMİN ERİŞİRGİL 

'/ 'onguldak) — Asker ailelerine yardım husu
suna ait olan kanunda (Para, eğer lâzımgelen 
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tevziattan fazla olacak olursa, kanunun tâyin I 
ettiği bâzı munzam resimler alınmaz ve bu mü
terakim para ile askere gideceklerin ailelerine 
yardım edilir.) Denilmektedir. Yalnız bâzı yer
lerde görülen para toplanmaları, askerî ihtiyaç 
dolayısiyle idare âmirlerinin evvelden hesap 
edemedikleri terhislerin birdenbire olmasından 
mütevellittir. İstanbul Vilâyetindeki teraküm 
bu sebepten olmuştur. 

Kanuna baktık, toplanan beş milyon liralık 
terakümden bir milyonunun behemehal asker 
ailelerine yardım olarak verilmesi mecburiyeti 
karşısında olduğumuzu gördük, ve onun için İs
tanbul Vilâyetine emir vereceğiz. Bundan sonra 
kanunun emrettiği şekilde alınan munzam re
simler bu bir milyon lira bitinceye kadar alm-
mıyaeaktır. Fakat müterakim olan diğer dört 
milyon lira, yine kanunun verdiği cevaz dâhi
linde, Yüksek Heyetiniz kabul ederse, bu yol
da sarf edilebilecektir. Mamafih bu kanun tasa
rısı, İstanbul vilâyeti için yazılmış değildir. Ka
nun, umumiyetle belediyelerin mesken ihtiyacı
nı lüzumunda kendi mecburi hizmetleri 
içine alabilmesine ve bunun için çareler arama
sına ve icabında döner sermaye kullanmasına 
dairdir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual sora
cağım, müsaade ederseniz 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, mü

terakim para dört milyon liradır buyurdular. 
Acaba dağıtılmıyor mu ki, bu böyle teraküm 
etmiştir ? 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRGİL (Zon
guldak) •— Kanun dairesinde dağıtılıyor. Sebebi
ni arzettim. 1946 dan sonra İstanbul halkında he-
sabedilmiyen terhisler olmuştur. Yani, dağıtma 
meselesi kanunun emri dairesinde yapılmakta
dır, onu yapmamak kimsenin kudretinde değil
dir. I 

BAŞKAN — Tahtakılıç, 
AHMET TATAKILIÇ (Küaahya) — Arka

daşlar, zannederim ki, maksadımı izah edeme
dim. Nasıl diğer meselelerde mevzuatı ihtiyaç
lara ve maksatlara göre ıslah etmek mümkünse, 
esasen kökü ve temeli bozuk olan bu mevzuda, 
elimizdeki biriken paraları maksada sarfetmek ı 
yollarını aramakta mümkündür ve bu da herhal
de belediyelerin mesken şu veya bu gibi ihtiyaç- ! 
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I larma vermekten evlâdır. Elbette asker, vazife

sini kabul ederken, ailesinin emniyette olduğunu 
bilerek vazifesi başına gitmektedir. Dünyanın 
fevkalâde haller içinde bulunduğunu her vesile 
ile nutuklarımıza mesnet yaptığımız bir zaman
da, asker ailelerinin içtimaî ihtiyaçlarını karşı
lamak gibi bir maksatla elimize para geçmişse, 
bunu başka yollara sarfetmek, hatadır. 

Şimdi kanunlarımız yürür vaziyette değildir 
arkadaşlar. İkinci Dünya harbinde tecrübe etmi
şizdir, Köy Kanunu, «Askere gidenlerin harman 
işleri ve sairesi imece ile yapılır» der. Bu madde 
yürür vaziyette değildir. Yardım ölçülerimiz ve 
tarzlarımız, Mehmetçiğin geride bıraktığı ailesi
nin yardım beklediği kapıya, kucağında çocu-
giyle çok günler müracaat etmesi gibi bir netice 
vermektedir. Artık dünyadan, bu gibi müspet 
ve zaruri işlerde olsun, örnek alalım. Mehmetçi
ğin geride yardımımıza bıraktığı ailesinin gün
delik ve aylık ihtiyaccmm asgari ölçülerle olsun 
tertip ve tanziminin temin edildiğiı Hükümetin 
böyle bir zihniyet taşıdığı hattâ İçişleri Baka
nının ağzından ifade edilmelidir ki, herkes mut
main olsun ve cephede vazife görecek adam ge
ride bıraktığı muhtaç ailesinin hayatının emni
yet altmda olduğuna emin olsun. Bunu düşün-
miyoruz da, diyoruz ki: Mevcut formüller gere
ğince ihtiyaca göre toplanır, ihtiyaç kadar 
tevzi edilir... Bilmiyorum, şimdiye kadar ne 
toplandı ve ne tevzi edildi? Bugün dün
yadaki bütün milletler ileri yaşama im
kânını araştırırken, ailesinin geçimini de 
bir kenara bırakarak, ücretsiz, mecburi as
kere gitmeyi tarihinin bir şerefi sayan Türk mil
letinin bir ferdinin geride bıraktığı ailesinin tam 
geçimini sağlamayı bugünkü mevzuatımız: ihata 
etmiyor. 

Bunların acı cihetlerini bir tarafa bırakıyo
rum, buna Meclisin de tahammülü yoktur. Bu 
paraya dokunmıyalım. Hükümet, bugünkü mü
zakereleri bii' direktif olarak alsın, tetkik edip 
yeni bir esas meydana getirsin. Millî Savunma 

] Bakanının da, bilhassa bu konuda, noktai nazar
larını öğrenmekte fayda vardır; izahat verme
sini rica ediyorum, ı 

AHMET OftUZ (Eskişehir) — Arkadaşlar; 
asker ailelerine yardım diyerek bir kanun çı-

j kartmışız. Âdeta, Türk vatanında şehirli asker 
ailesi olursa bu haktan istifade eder, köyden 

! giden asker Mehmetçiğin ailesi bundan istifade 
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etmez.. Her nedense vaktiyle alelacele bir kanun 
tedvin edilmiş ve tatbika konmuştur. Bugün 
için asker ailelerine verilmek üzere toplanan 
paraların kendilerine verilmeyip de başka yere 
aktarılması düşünüleceğine, temeli bozuk olan 
bu kanunun, bu kanundan maksut olan gayenin 
tahakkuku için düzeltilmesi lâzımgelirdi. 

Hatırlarsınız, Yüksek Meclis 9 milyon lira
lık asker ailelerine yardım faslından beş mil
yon lirayı aktarmıştı, ikinci defa olarak bu 
ikinci aktarma, dört milyon lira olarak geliyor. 
Bundan istifade etmiyen asker aileleri de ol
masına rağmen, onlara göz yumup başka yollara 
gitmek, tamamen sakattır. Sayın Tahtakılıç'ın 
belirttiği gibi, Yüksek Meclisten ben de rica 
ediyorum, bunu kabul etmiyelim, Hükümete di
rektif: verelim. Zira elimizdeki Asker Ailelerine 
Yardım Kanunu temelinden bozuk, temelinden 
çürüktür. Memleket çapında bütün asker aile
lerine yardım edildiği takdirde bu para artma:'; 
ve hattâ daha birçok paralara ihtiyaç hâsıl olur. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI EMİN ERİŞİRGtL 
(Zonguldak) —• Yüksek Meclise sunulan bu ta
sarı, mesken buhranına mâruz vaziyette olan yer
lerde, mesken buhranını önlemek için, belediye
lere mütedavil sermaye kullanabilmek salâhi
yetini verecek bir kanuna ait tasarıdır. Binaen
aleyh bir kere meselenin esası budur. Aynı ya
manda toplanmış paradan, kanunen caiz bulu
nan kıranımı, mesken buhranının izalesi için 
sermaye olarak kullanılabilmesine salâhiyet ver
mektedir. 

Arkadaşların teklifi ise bu kanunla alâka
dar değildir. Arkadaşlarımın teklifi, Asker Aile
lerine Yardım Kanununun baştan aşağı tadili 
ve düzenlenmesi işidir. Onların tavsiyelerini de 
Millî Savunma Bakanı arkadaşım ve ben mü
tehassıs zatlarla görüşerek bir neticeye bağlama 
ya çalışacağız. Onun için arkadaşlarımın tavsi
ye ettikleri meseleyi bunun ile karşılaştırmam a-
lıdır. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Mâruzâtım 
budur. 

BAŞKAN — Önerge yok. Madde hakkında 
konuşuldu. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 

ŞAIIÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Gör
meden, kabul olundu dediniz. 

BAŞKAN — Pekâlâ tekrar ediyorum. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olun
muştur. 
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ŞAHIN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) - Şim

di oldu. 
BAŞKAN —• Oldu mu? Demin de böyle idi. 
Birinci maddeyi parça parça oyunuza arzet-

tim. Yukarısında 1580 sayılı Belediye Kanunu
na aşağıdaki fıkra eklenmiştir fıkrası oya ko
nulmamış olarak kaldı. Bu itibarla şimdi mad
denin tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 

İKÎNCt MADDE — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenleT.. Kabul olundu. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Tasarının kanunluğu kabul olundu. 

23. — Koy okulları ve köy enstitüleri teşki
lâtına dair olan 4274 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Bütçe Komisyonları raporları (1/759) 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, dün bu tasarı mü
zakere edilirken bir önerge nazarı itibara alın
mış ve bu tasarı Bütçe Komisyonuna gönderil
miş idi. Söz Koausyon sozcüsünündür. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaş r 

lar, görüşme mevzuu olan kanun tasarısı köy 
enstitüleri talebelerinin tazminatına taallûk et
mektedir. Dün bu kanun görüşüldüğü sırada 
Lûtfi Gören arkadaşımız, sanat enstitüleri tale
beleri tazminatına teşmil edilmesine dair bir 
önerge vermişlerdi. Bu önergenin mahiyeti, şü
mulü, esaslı bir şekilde tetkika muhtaç mahi
yette bulunduğu için bu kanun tasarısının yetiş
tirilmesine imkân bulunamadı. Behemehal Lûtfi 
Gören arkadaşımızın takrirlerinin alacağı şekli 
tâyin etmek maksadiyle lüzumlu tetkikatın ne
ticelenmesi beklenildiği takdirde köy enstitü
leri talebelerinin tazminatlarına taallûk eden 
kanunun çıkmaması zarureti ile karşılaşacağız, 
halbuki 2400 köylü çocuğu tazminatının affı bu 
kanunun çıkmasına bağlıdır, Komisyon adına 
Kamutaydan rica ederim, müsaade ederlerse 
Lûtfi Gören arkadaşımızın, teklifleri ayrı bir 
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kanun mevzuu olarak tetkik edilsin ve netice
lensin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım Lût-
fi Gören arkadaşımızın teklifleri affı tevsi ma
hiyetindedir. Bizim getirdiğimiz tasarı kuruluş 
devirlerinde köy enstitülerinin hususi durumu 
göz önüne alınarak af teklif etmektedir. 

Arkadaşımın teklifi tetkika muhtaçtır. Bu iş 
bakanlıkça bir tetkik mevzuu olarak alınacak
tır. Eğer Yüksek Meclis müsaade ederse bu yüz
den köy enstitülerinden ayrılmış çocuklar için 
yapılacak af geri kalmasın. Onu da ayrı bir 
mevzu olarak mütalâa edelim. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Lûtfi Gören, buyurun. 
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, köy enstitüleri fakir köy çocuklarını 
toplamaktadır. Sanat enstitülerine de şehirde 
ve köyde fakir çocuklar sığındılar. Yetişmek 
için alındıkları yere girmek için, kefalet bulmak 
zaruretiyle bu çocuklar şuna buna müracaat et
mektedirler. Bu kefaletnameyi hüsnüniyetle 
imza eden insanların, bugün tahsilat için peşle
rinden kovalanmaktadır. Bunun için rica ettim, 
Sayın Bakan bu işi ayrıca ele alıp bir tamimle 
halledeceklerine göre fazla ısrara mahal gör
müyorum, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini geri al
mıştır. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 

Köy okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilâtma da
ir olan Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 4274 sayılı ve 19 . VI . 
1942 tarihli Köy Okulları ve Köy Enstitüleri 
Teşkilât Kanun'una aşağıda yazılı madde eklen
miştir : 

EK MADDE — 30 Eylül 1949 tarihine ka
dar 4274 sayılı Kanunun 63 neü maddesine göre 
köy enstitüleriyle ilişikleri kesilen öğrenciler 
ve kefilleri hakkında 3803 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. Bu gibiler hakkın
da hükme bağlanmış tazminat alacakları affolu
nur. Ancak tahsil edilmiş olan mebaliğ geri ve
rilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

. 1950 0 : 2 
Bundan evvelki tasarıda olduğu gibi birinci 

maddenin tümünü oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

24. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 'Komisyonu 
raporu (1/766) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 24 numaradaki Kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Bütçe Komisyonu sözcüsü 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
dim, bu mevzuda karşılıklar üzerinde iyice kana
at hâsıl olmamıştır, Sayın Maliye Bakanının bu 
hususta malûmat vermesini rica ederim. 

îkincisi, tasarının böyle acele bir güne geti
rilmesinin sebebini de öğrenmek istiyorum. Bu
nu da Maliye Bakanının, cevaplandırmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, bir soru var. 
Birinci olarak, niçin bu aceleye getirilip çı

kartılmak isteniyor diyor, ikincisi de, karşılıklar 
hakkında vazıh bir izahat verilsin diyor. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Sayın Tahtakılıç 
arkadaşım tarafından sorulan, bu niçin aceleye 

[1] 279 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 
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getiriliyor sualini pek sarih surette anlıyama-
dım. 

Biliyorsunuz ki, Meclisin ekseriyet Partisi 
Meclisin feshi hususunda bir karara varmıştır ,re 
selimlerin kısa bir zamanda yapılması mevzuuba-

, histir. O itibarla bu tasarı sevkedilmiştir. Bütçe 
nin tanzimi sırasında filhakika 1950 yılında yapı
lacak umumi seçim için bir ödenek derpiş edil
mişti. Ancak bu ödenek eski kanuna göre sağ 
lanmıştı. Fakat kanun Meclise verildikten ve ko
misyonda birtakım tahavvüllere uğradıktan sonra 
fazlaca bir külfeti istilzam ettirmiştir. Binaen
aleyh ek ödenek alınmasının sebebi budur. 

Karşılık meselesine gelince; bilindiği gibi, 
İnhisarlar Bütçesi tahminlerinde 1948 - 1949 yıl t 
varidat fazlası 21 milyon lira olarak tesbit edil
miştir. Biz 1950 yılı İnhisarlar Bütçesinin tah
mininde bunu 16 milyon lira olarak tahmin et 
mistik. 1950 İnhisarlar varidat fazlası olarak 
beş milyon liramız vardır. Bu ödeneğe karşılık 
olarak bu varidat gösterilmiştir. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul olundu. 

İvedilikle görüşülmesini oya sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(5 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

B. Lira 
804 Posta telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

420 Milletvekilleri seçim giderleri 4 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Kanunun» 

. 1950 O : £ 
bağlı (R) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Formülle beraber--maddeyi oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmyenler.. Ka
bul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye-Bakanı yü
rütür, 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 
Bundan evvelki açık oya sunulan tasarıya oy 

vermiyen arkadaşlar varsa lütfen oylarını kut-
lansmla*. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Haklarında ivedilik kararı verdiğiniz tasarı

ların başında Af Kanunu gelmekledir. 

25. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/733) 

BAŞKAN — Efendim, Af Kanunu tasarısı 
hakkında dünkü oturumda uzun boylu karşılıklı 
müzakereler cereyan etti, muhtelif hatipler fikir
lerini söylediler, önergeler verdiler. Şimdi bura
da 24 önerge var. Bunlar arasında ayrıca yeter
lik önergeleri de var. Evvelâ bu yeterlik önerge
lerini okutacağım. Yeterlik önergeleri kabul olun-
duğu takdirde bütün diğer önergeleri okutaca
ğını ve tasnif ederek huzurunuza arzedeceğim. 

Şimdi yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerindeki konuşma yeter. 

Niğde Milletvekili 
Ulusoy 

Yüksek Başkanlığa 
Madde aydınlanmıştır, görüşmenin yeterliği

nin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
İsparta Milletvekili 

Sait Yüksel 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma .yeter, maddenin oya konmasını tek

lif 'ederim. 
İstanbul Milletvekili 
A. KemalSilivrili 
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BAŞKAN — Bu önergeler yeterliği istemek

tedir. 
Yeterliği kabul edenler... Etmiyenler... Yeter

lik kabul olunmuştur. 
Şimdi diğer önergeleri okutacağım ve tasnif 

ederek huzurunuza arzedeceğim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKİ 

KARAGÜLLE (Konya) — Reis Bey, biz tasarı
yı geri istemiştik. 

BAŞKAN — Şimdi müsaadenizle bu öner
geler okunduktan sonra mesele kendiliğinden 
meydana çıkacaktır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKl 
KARAGÜLLE (Konya) — Birkaç kelime konu
şacağım. 

BAŞKAN — Efendim, mütalâalar bitmiştir, 
yeterlik de kabul edilmiştir. Şimdiye kadar olan 
teamül ve usule göre önergeleri okutacağun ve 
önergeler okutulduktan sonra sizin de mütalâa
nızı nazarı itibara alacağım. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Ta
sarının geri alınmasına karar verilmişken öner
gelerin okunmasına lüzum var mıdır? 

BAŞKAN — Geri alma ile birlikte önerge
lerde esbabı mucibeîer vardır, onların okunması 
lâzımdır. 

Şimdi birinci maddeye ait olan önergeleri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle Af Kanununun 

bugünden itibar edilmesi âdilâne ve tesir bakı
mından faydalı olacağından bu kanun madde
lerindeki 29 Ekim 1948 tarihinin (23 . III . 1950 
tarihinden) suretinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
P. Altay 

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — 
Ben önergemi geri alyorıım. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen birinci madde

deki tarihin 1 Temmuz 1949 olarak kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

Dr. AZÎİZ URAS (Mardin) 
Kİryorum, 

Ben de geri 

1950 6 ; 2 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarıdaki mebde ve münteha tarihlerinin 
Af Kanununun Mecliste görüşülmesine başlan
dığı 20 . I I I . 1950 tarihinin alınmasını ve her-
şeyden evvel bu meselenin hallini rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

23 . III . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen birinci 
maddenin başındaki «29 Ekim 1948 tarihinden 
önce» cümlesinin tayyını ve bunun yerine 20 . 
III . 1950 tarihinin yazılmasını teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

23 . I I I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Sözlü olarak bildirdiğim veçhile birinci mad
denin başındaki 29 Ekim 1948 tarihinin 29 Ekim 
1949 olarak değiştirilmesini arz ve teklif 'ederim, 

Afyon K. Milletveükili 
K. Özçoban 

23 . III . , 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Sözlü olarak bildirildiği üzere birinci mad
denin ilk fıkrasında yazılı (Kabahat fiillerin
den...) ibaresinden sonra: 

(İ Ocak 1950 gününe kadar işlenmiş bütün 
matbuat suçlarından...) ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
P. H. Demirelli K. özçoban 

Zonguldak Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Ali Rıza Incealemdaroğlu Dr. 1. Gürsoy 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddede, üç sene olarak teklif edilen 

hapis cezasının yukası haddinin beş sene olarak 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Kalav 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen birinci madde

deki ceza yukarı haddinin beş seneye iblâğını 
arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

~W» 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen esbabı mueibesini arz ve izah eyle
diğim veçhile vatan haini olan casuslarla Emni
yetçe. müseccel bulunan mevkuf ve gayrimev-
kuf komünislerin şerrinden hal ve istikbalde 
milletimizi muhafaza ve sıyanet etmek için bun
ların aftan istisna edilmesi ve hudut haricine 
çıkarılması hususunun reye konulmasını arz ve 
teklif eylerim. 

Van Milletvekili 
ibrahim Arvas 

Vük^ek Başkanlığa 
Birinci maddenin başındaki 29 Ekim 1948 ta

rihi yerine 1 Ocak 1950 tarihinin kabulünü tek
lif ederiz. 

İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
F. H. Demircili C. Baban 

Afyon K. Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
K. özçoban A. R. Incealemdaroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci ve 3 ııeü maddesindeki şü

mul tarihinin 29 Ekim 1949 olarak tashihinin 
şifahen ar/ettiğim sebepler dolayısiyle Yüksek 
Kamutaya arzını teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Sadi Konuk 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arz ve izah ettiğim gibi birinci madde

nin (Yukarı haddi üç seneyi geçmiyen) cümle
sinin (Yukarı haddi bir seneyi geçmiyen) su
retinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

tzmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükümlerin Af Kanununun birin

ci maddesi olarak kabulünün oya sunulmasını 
arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
ibrahim R. Soyer 

Madde 1 : 
Suçlunun Maaş veya ücretinin bir aylık tu

tarını geçmiyen zimmet suçları ile ihtilas, irti
kâp, irtişa ve Devlet aleyhine işlenen casusluk 
ve komünistlikten doğan suçlar bu kanunda ya
zılı affa dâhil değildir. 

Yüksıek Riyasete 
Af Kanununun Adalet Komisyonuna gönde-

. im ö : § 
rilmesini arz ve teklif edem. 

23 . I I I . 1950 
İzmir Bursa Balıkesir 

Ekrem Oran Atıf Akgüç F. Tiritoğlu 
İsparta Manisa 

Kemal Turan Dr. N. Otaman 
Zonguldak Antalya Gazianteb 

Orhan Seyfi Orhon M. Korkut B. Kaleli 
Konya Antalya Hatay 

Ş. Ergun Dr. G. Kahraman E. Durukan 
Konya Kocaeli Niğde 

H. Ulusan Ş. Okan ibrahim R. Soyer 
Giresun Kocaeli Siird 

1. Sabuncu F. Balkan S. Çeliktuğ 
Sivas Amasya Kastamonu 

1. M. Uğur A. K. Yiğitoğlu Dr. F . Ecevit 
Malatya Niğde Trabzon 

A. Esenbel Ş. Süer A. R. Işıl 

Başkanlığa 
Gündeme alınan ve müzakeresine başlanmış 

olan Af Kanunu tasarısının dünkü oturumunda 
Adalet Komisyonu tarafından geri istenmesi 
gibi tüzüğe uygun olmıyan bir vaziyet hâsıl ol
muştur. Bu talebin ve kanunun komisyona geri 
verilmesine dair olan tekliflerin reddini ve mü
zakereye devam edilmesini rica ederiz. 
Afyon Milletvekili Afyon Milletvekili 

Şahin Lâçin Mehmet Aşkar " 
Çanakkale Milletvekili Edirne Milletvekili 

Behçet Gökçen Mehmet öktem 
Edirne Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Fethi Erimçağ Ahmet Tahtakılıç 
Oanakkale Milletvekili 

Ali Rıza Kırsever 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı Umumi Heyetin malı olmuştur. Tasa

rının Adalet Komisyonuna iadesi yolundaki ko
misyon başkanının talebinin reddiyle müzakere
lere devam olunmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
K. özçoban 

BAŞKAN — Efendim; bütün önergeler 
okundu, dinlediniz, bunları tasnif etmek lâzım
dır. Bunların içerisinde bir kısmı, affın şümul 
tarihini tesbit etmektedir. Bir de bütün bu mü
zakerelerden mülhem olan, 23 arkadaş, bu va
ziyet karşısında heyeti umumiyede artık bu ta
sarının görüşülmesine imkân olmadığı yolunda 
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önerge vermişler ve Adalet Komisyonuna geri | 
gönderilmesini istemişlerdir. Buna mukabil baş
ka bir arkadaş da bu talebin reddini istemiştir. 
içtüzük hükümlerine göre bu önergelerden en 
aykırı olanı reye konulur. Bu önergeler içinde 
en aykırı olanı da müzakeresine devam etme
mek, yani tasarının Adalet Komisyonuna gön
derilmesidir. Binaenaleyh bu önergeyi tekrar 
okutarak oyunuza sunacağım. 
(Ekrem Oran ve 21 arkadaşının önergesi tekrar 

okundu) 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — öner-

ge aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN •— Teklif hakkında size söz verir

sem, teklif sahibinin size cevap vermesi için de 
söz vermem lâzımdır. Bu şekil ise tüzüğe aykı
rıdır. Riyaset makamının en çok dikkat edeceği 
nokta, içtüzük hükümlerinin tatbikidir, önerge 
oya konurken söz verilmez. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Nazarı itiba
ra alanlar.. Nazarı itibara almıyanlar.. önerge 
nazarı itibara alınmıştır. Tasarıyı Adalet Ko
misyonuna veriyoruz. 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Ol. Sadık 
Aldoğan'tn, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/506) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bir defa görüşülecek işler arasın

da bulunan Afyon Milletvekili Gl. Sadık Aldo-
ğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Karma Komisyon raporlarının 
öncelikle görüşülmesini teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Tokad Milletvekili 

Nazım Poroy 

BAŞKAN — Bu raporlar gündemin bir defa 
görüşülecek işleri meyanmdadır, Bunların önce
likle görüşülmesi Komisyon Başkanı tarafından 
istenmektedir. Oyunuza arzediyorum.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Tü
zük sarihtir, sebebini izah etmeleri lâzımdır. 

[1] 292 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r* 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, sebebini 
izah ediniz. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Tokad) — Sebebi kendi içindedir. Bir 
arkadaşımızın masuniyeti teşriiyesinin kaldırıl
ması, mühim bir meseledir. Bu mühim meselenin 
kendisini ıstıraba, intizara sevketmemesi için da
ha öne alınarak bir defa müzakereye tâbi müta-
addit maddelerin başında müzakere edilmesinin 
muvafık olacağını düşünerek muhterem heyete 
arza karar verdim, heyeti âliyeniz nasıl isterse 
öyle yapar. Vaziyet bundan ibarettir. 

AHMED TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Karma Komisyon Başkanının 
bu mevzuda öncelik ve ivediliği izah hususunda 
söylediği sözleri dinlediniz. Mevzu gayet dikka
te şayandır. Bizzat 293 numarada ve 292 numara 
ile dağıtılan mevzu, 21 tarihinde B. M. Meclisine 
gelmiş 22 tarihinde Karma Komisyondan çık
mış. Telâkki ettiği suç da, suç zannedilen vakıa 
da 3 Mart tarihinde vukua gelmiş.. Böylece hâ
disede izah eden önceliğin ve ivediliğin mâna
sını huzurunuzda tesbit etmek isterim. Karma 
Komisyonda teşriî masuniyetin kaldırılmasına 
ait sayısız dosya vardır. Bu dosyaların tarilderi, 
bu tarihe nazaran, o kadar Öndedir ki, içtüzük 
mucibince.... (Soldan gürültüler). 

Müsaade buyurun arkadaşlar, içtüzük muci
bince komisyonun, kendisine tevdi edilen teşrii 
masuniyetin kaldırılmasına ait talepleri bir ay 
zarfında intaç etmek mevkiindedir. 

Şimdi komisyonun bu mevzudan evvel çıkara
cağı sayısız dosyası mevcut iken 3 Mart tarihin
de vukua geldiği iddia edilen bir hâdisenin 
21 Mart tarihinde Meclise gelmesi, 22 Martta da 
Karma Komisyondan çıkması karşısında, vicdan
larınıza hitap ediyorum. 

Arkadaşlar; teşriî dokunulmazlık müessesesi, 
Anayasa'ya tarihi mücadelelerle girmiş ve millî 
hâkimiyet esasının temeli olan bir maddedir. 
işte şimdi huzurunuza böyle bir esas madde üze
rinde konuşacağım. 

Birinci Büyük Millet Meclisinin zabıtlarından 
getirdim, gördüm. Bu Meclisin temelini teşkil 
eden ve Türk Millî Hâkimiyet sisteminin sahibi 
olan Birinci Büyük Millet Meclisinde, bu mü
esseseye teşriî masuniyete o kadar ehemmiyet 
verilmiştir ki, bu nevi ivedilik ve acelelik falan 
gibi şeyler temkin ve müsamaha zihniyetine uy
maz ve hiçbir suretle hiçbir emrivaki düşüncesi 

- w w -



B : 72 24 3 
bu müessesenin ruhuna uygun değildir. Bu, o 
müesseseyi tesis edenlerin duygularına, düşün
celerine Türk Millî irade ve hâkimiyetine muha
liftir, aykırıdır. Takdir, sizindir. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar, 21 Temmuzda gelen bir kâğıt 
22 de çıkarılmış (21 Martta sesleri). 21 Martta. 
Aynı zat hakkında altı aydan evvel gelip de du
ran birçok kâğıtlar var ve mecmuu otuzu geçer. 
Eğer Karma Komisyon ve ekseriyet partisi mev-
zuubahis olan zatın masuniyetini ref etmekte bir 
menfaat görse veyahut bir intikam hissine tâbi 
bulunsaydı, bunu çoktan yapardı ve içimizde 
bu işin vaktiyle, yapılmasını istiyenler de az de
ğildir,. Fakat gösterdiğimiz sabır, tahammül, bu 
işin artık devam etmiyeeeği hakkındaki ümidi
miz bunu nihayet düne kadar getirdi. 

Tahtakilıç komisyonda, lâkırdı söylemeye baş
ladığı zaman, daha doğrusu bitirdikten sonra, 
(,ok müşkül bir dâva der uhde ettiniz dedi. Mü
dafaası imkânı olmıyan bir dâva. 

Bizi bu karara ve kararlara sevkeden nedir i 
Üç tane mazbata. Arkadaşlar bizim demokrasi 
hayatımızın başladığı zaman ve yahut ilk Mecli
sin kurulduğu zamandan beri... 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Uzun lâkırdıya lüzum yok. Dırdır dinlemeye 
lüzum yok. İvedilikse ivedilik. 

BAŞKAN — Sadık Aldoğan. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) - -

Hiç bir milletvekili, Anayasadaki Milletvekilliği 
Dokunulmazlığına mütaallik maddenin hedefiui 
unutarak, mebusluk kisvesini bir zırh gibi kul
lanmış değildir. Vâzıı kanun bir gün T. B. M. M. 
inde bir mebusun, mebusum diye vatandaşların 
içerisine girerek bazan bir partiyi, bazan bir 
şahsı, bazan bir zümreyi, bazan Cumhurbaşkanı
nı, bazan Hükümeti... 

BAŞKAN — Yâlnız ivedilik hakkında konu
şun. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Evet ivedilik hakkında konuşuyorum, çabuk 
olmasını niçin istiyorum?. 

Böyle bir milletvekili görülmemiştir ve vâ
zıı kanun da böyle bir milletvekili düşünmemiş
tir. 

AHMET TAHTAKİLIÇ (Kütahya) — Sizin 
gibisi gok görruldU. 
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MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 

Tabiî.. Allah emsalimizi teksir etsin. 
Hak istiyoruz, nezahat istiyoruz, terbiye is

tiyoruz, mücadeleden korkmuyoruz. 
AHMET TAHTAKİLIÇ (Kütahya) -— Bu 

de, biz de korkmuyoruz. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 

Bizim içimizden birisi kimseye namussuz deme
di... Edepsiz demedi... 

AHMET TAHTAKİLIÇ (Kütahya) — Za
bıtları aç da bak. Daha dün bir arkadaşa karşı 
terbiyesiz, kelimesi kullanıldı. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) -~ 
Yer yer, kahve kahve dolaşarak, dünyada iki re
zil Hükümet var. Biri Rusya, diğeri Türkiye'
dir. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, niçin ivedilik iste
diğinizi anlatmak için konuşunuz.. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
önceliği niçin istediğimi arzediyorum. Böyle ko
nuşan, böyle kelimeler telâfuz eden zat hakkında 
verilecek kararın önceliği istenmez de ne istenir?. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Tokad) — Müsaade buyurunuz bir 
hususu arzedeyim. (Soldan, reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle müzakeresi 
isteniyor, reye koyacağım, kabul edilmezse sıra
sı gelince müzakere edeceğiz. Ahmet Tahtaki
lıç'da öncelikle müzakeresi kabul edilmesin, di
yor. Bu hususta verilen önergeyi okutup reye ko
yacağım, kabul edip etmiyeceğinize göre muame
le yaparız. 

(Tokad Milletvekili Nazmı Poroy'un önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — öncelikle konuşulması teklifini 
kabul edenler.. Etmiyenler., öncelikle görüşül
meleri kabul edilmiştir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, Karma Komisyona, Aldoğan hakkın
da gelen dosyaların adedi 21 dir. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
-—Söz benimdir. 

BAŞKAN — Usul hakkında arzediyorlar, 
müsaade edin söz sizindir, vereceğim. 

NAZIM POROY (Devamla) — Bugün huzu
runuza bunlardan üçü gelmiştir. Malûmuâliniz, 
Karma Komisyona gelen dosyalar, evvelâ ihza
ri bir komisyona verilir, ihzari Komisyon, dos
yayı teltkik eder ve raporunu yazarak Karma 
Komisyona verir. Karma Komisyon bu rapor 
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uzeria4ö' ve dosyaları da gözden geçirerelj ne
ticeyi raporla yüksek huzurunuza arzeder. îşte 
şimdiye kadar gelen 21 dosyadan bu 3 ü. ihzari 
komisyonu teşkil eden arkadaşlar tarafından 
tetkik edilerek Karma;Komisyona gelmiştir ve 
Karma Komisyon da bu üç dosyayı tetkik ede
rek neticei karara varmıştır. Bu karar huzuru-
âlinize arzedilmiştir. Bu kararlar, elinizdeki 
gündemin 6-, 7 ve 8 nci numaralarını teşkil et
mektedir; Hepsinin gaye ve maksadı aynıdır, 
raporlar da elinizdedir. Bendeniz müzakereye 
kolaylık olmasını temin için ayrı ayrı müzakere-
d«nse bu üç ; işin tevhiden müzakeresini heyeti 
muhteremeden rica ediyorum. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tahtakılıç da söz istemiştir. 
Usul hakkında bir kişiye söz verileceğine göre 
hanginiz istiyorsunuz 1 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşım konuşsun. 

HASAN DINÇER (Afyon Karahisar) — 
Arkadaşlar, Karma Komisyon Başkanı 3 dos
yanın birleştirilerek müzakeresini teklif ediyor. 
Bu, usule uygun değildir. Gündemin ayrı ayrı 
3 maddesini teşkil, eden dosyaların ayrı ayrı mü
zakere edilmesi, ayn ayrı karara bağlanması 
lâzımdır. 

Karma Komisyon Başkam maalesef, usule ri
ayet etmemek suretiyle mazbataları buraya sev-
ketmiştir. En evvel gelen dosyayı en evvel ko
nuşmak suretiyle ve en sonra geleni de en sonra
ya almak suretiyle müzakere cereyan etmiştir. 
Fakat gündeme verilen numaralar değiştirildi
ği için en sonda gelen en evvele geçmiştir. Bu 
usulsüzlük daha komisyondan heyeti umumiye-
ye evrak sevkedilirken başlamıştır. Bu ayrı ay
rı yerlerdeki konuşmalar ve ayrı ayrı vakıalara 
temas eden hâdiseleri kül halinde konuşmak ve 
oldu bittiye getirmek doğru değildir. Her dos
yanın ayrı olarak müzakere ve neticeye bağlan
ması lâzımdır. 

KARMA- KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Tokad) — Karma Komisyon nizama 
harfiyen riayet etmiştir, yapılmış hiçbir usul
süzlük yoktur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ko
misyon Başkanı usulsüzlük yapılmadığını soy-
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lüyor. Yapıldığını izah ve nizama riayet edilme
diğini ispat edeceğim. 

Reye reye sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, adçekme suretiyle tesbit edi
len inceleme komisyonlarından çıkan başka ev
rak var mıdır, yok mudur Komisyon Başkanı 
çıksın bunu söylesin. Başka evrak da çıkmıştır. 
Hepinizin tekrar vicdanına hitap ediyorum, yal
nız bu üç dosya mı çıkmıştır? Başka şahıslar 
hakkında da inceleme komisyonlarından evrak 
çıkmıştır. Bunlar nerede Burada görünmiyen 
bu başkalarına ait kararlar nerede. Halbuki 
bundan daha evvel çıkmıştır, hattâ 21 tarihin
den. evvel çıkmıştır. Bunları soruyorum, nerede ? 
Rica edenm, milletvekili olarak kendilerinden 
soruyor ve izah etmesini rica ediyorum. 

KARMA KOMÎSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Tokad) —Hiçbir mecburiyetim olma
dığı halde heyeti muhteremenin huzurunda eli
mi vicdanıma koyarak söylüyorum ki, başka 
hiçbir dosya, çıkmamıştır (Sağdan elini cebin
den çıkar da öyle konuş sesleri) yoktur, çık
mamıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ko
misyon başkam üç dosyanın birleştirilerek mü
zakere edilmesinin daha iyi olacağını ifade et
mektedir, bâzı arkadaşlar da bunun doğru olma
dığını söylemektedirler. 

AHMET TAHTAKTLIO (Kütahya) — Riya
setin kanaati nedir? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Heyeti 
TTmumiye fıkra fıkra da konuşabilir, madde ha
linde de konuşur. Birleştirilebilir. Çok tekrar 
edildiği gibi Heveti Umumiye, müzakerenin şek
line hâkimdir. Bunu oyunuza arzedeceğim. Ka
bul ederlerse müştereken konuşacağız. Etmez
lerse birer birer konuşacağız. (Ayrı ayn sesle-
ri) 

Müsaade buyurun önerge vardır. Kabul et
mezseniz ayrı ayrı olur. 

KARMA KOMÎSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Tokad) — Şifahen arzı tabiî gördü
ğüm için önerge takdim etmedim. Bu hususta 
benim önergem yoktur, varsa, başkasmmdır. 

BAŞKAN — önerge olmadığına göre yapı
lacak muameleye arkadaşımız da ısrar etmiyor. 
Numara sırasiyle ayrı ayrı görüşelim. 

Evvelâ raporu okutup sonra söz vereceğim. 
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(292 sayılı Karma Komisyon raporu okundu) 

«Başkanlık Divanı Kâtibi Necmeddin Sahir 
Sılan Karma Komisyon raporunun 2 nci sahife-
sinden 34 ve 35 nci satırları okumadan önce 
aşağıdaki sözü söylemişti.» 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Şimdi okunacak sözleri, raporda yazıldığı gibi 
okuyacağımdan dolayı Büyük Meclisimizden 
özür dilerim. (Aynen oku sesleri) 

«Yediği boka bak...» 
(Raporun okunmasına devam olundu) 

BAŞKAN — Sadık Aldoğan, savunmanızı 
yapınız. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
Muhterem vatandaşlar, bugün burada, Büyük 
Millet Meclisinde tarihî bir gündür. Bu Anaya
sa 'nm 17 nci maddesinin bir milletvekiline ta
nıdığı hakkın kullanıp kullanmayacağı, bir mil
letvekilinin gerek Büyük Millet Meclisi içinde 
ve gerek Büyük Millet Meclisi dışında yapacağı 
beyanatına.... (nebeyanatı yahu sesleri) (gürül
tüler). Ta dinliyeceksiniz, yahut başka türlü 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar Aldoğan'm savun
ma hakkıdır. Bu savunmayı içtüzük hükümleri
ne göre yapacaktır. (Gürültüler). Müsaade bu
yurun. 

Yalnız kendilernden, rica ederim, ne arkadaş
ların şahıslarına ne de ekseriyete dokunur söz
ler söylemesinler. Yoksa en son günde, müzake
renin nezih bir şekilde cereyan etmemesi mesuli
yetini yüklenmiş olursunuz. 

SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Benim 
sözlerimi kesemezsiniz. Dinliyeceksiniz. Beni sü
kûnetle dinliyeceksiniz. Aldoğan burada nasıl 
konuşursa dışarda da öyle konuşur. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun, devam edin, 
kendinizi müdafaa edin. 

SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Ben, bir 
milletvekili olarak, siyasi fikir ve kanaatlanmı 
pervasız, hudutsuz, hudutsuz diyorum, kayıtsız, 
şartsız kullanan bir insanım. Kabahatse, kabaha
tim bu benim, Ben, siyasi fikirlerimi vatandaş
lara anlatan, insan haklarını vatandaşlara anla
tan, başka hiçbir ideali olmıyan, bu memlekette 
demokrasinin ve halk hâkimiyetinin teessüsünü 
canı pahasına temine çalışan bir arkadaşınızım. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

Belki ben konuşmalarımda heyacanıma kapı
larak belki Çörçil gibi de konuşurum. Ama ara-
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daki» fark şudur: Çorçü'in o İngiliz dilinde bi
zim Türk dilinde olduğu kadar mot d'oisesaux 
yoktu*. 

Ben vatandaşlarla konuşurken içimde birşey 
yoktur. Ne geliyorsa aklıma, ne düşünüyorsam, 
kemali samimiyetle onu söylüyorum. 

Ama arkadaşlar ben bu kadar cesaretle, bu 
kadar pervasız neye istinaden konuşuyorum? Si
zi temin ederim ki Anayasa 'nın 17 nci maddesi
nin birinci fıkrasına istinat ediyorum. Beni o 
kadar oesur zannetmeyin. Anayasa'nm 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasına dayanıyorum. Ama, 
diyeceksiniz ki; sen argo da konuşursun, yok 
bilmem ne yaparsın, falan... Hakikaten ben argo 
da konuşurum, bazan dekolte şeyler de söylerim, 
ama, samimiyim arkadaşlar, samimi! (Gülüş
meler). 

Anayasa'nın 17 nci maddesinin birinci fık
rasına dayanıyorum. Bu fıkra, «irrespansabilite 
parlementaire» milletvekilliği sorumsuzluğu, ne
dir bu 17 nci maddenin birinci fıkrası? Diğer 
dünya Anayasalarında da bu sorumsuzluk için 
ayrıca hususi maddeler vardır. Bizde 17 nci 
maddenin birinci fıkrası sorumsuzluğu anlatır, 
mütaakıp fıkra, sorumluluk vaziyetlerine aittir. 
Bir milletvekili için, gerek Meclis içinde ve 
gerek Meclis dışında siyasi fikir ve kanaatleri
ni izhar etmekte kimse ona bir şey soramaz. O, 
sorumlu değildir. Ama o birtakım şeyler söyle
miş, o ayrı bir meseledir. 

Anayasanın 17 nci maddesi, kayıtsız şartsız, 
beyanatından bir milletvekili mesul olamaz der. 
(Nerede o madde sesleri) 

17 nci maddenin birinci fıkrasını okuyorum, 
Daha başka Anayasalardan da okuyacağım. 

Bir milletvekili Meclis içindeki düşüncele
rinden ve demeçlerinden ve buradaki reylerin
den, niçin rey vermiş, niçin vermemiş, vazıı ka
nun olması itibariyle, bu Mecliste izhar -ettiği 
siyasi kanaatlerinden mesul olmadığı gibi, bun

ları Meclisin dışında söylemek ve işlemelrten de so
rumlu değildir. Binaenaleyh hukukan Anayasa 
bakımından millet hâkimiyetini kullanması bakı
mından 17 nci maddeden böyle faydalanıyorum. 
Ve bütün dünya Anayasaları böyledir ama Nâ
zım Poroy arkadaşımızın, bunu böyle anlamaya 
ve söylemeye dili varmıyor.... Ama ben vazıı 
kanun olmak itibariyle bunu böyle anlıyorum. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Yanlış anlıyor
sun. 
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Öl. SADIK ALDOĞAN (evamla) — Yanlış 

anlarım, doğru anlarım, ama mesul değilim 
vesselam. Nihat Erim arkadaşımız bunları gayet 
iyi bilir. 

Şimdi ona diğer Anayasalardan da bahsede
ceğim. Bizim bu Karma Komisyondaki arkadaş
lar, darılmasmdar ama, Anayasadan falan pek 
o kadar anlamıyorlar (Gülüşmeler) Efendim, 
kardeşim, Anayasa maddesine göre bir Millet
vekili hakkını kayıtsız, şartsız, hudutsuz bir 
hürriyet içinde kullanmazsa o milletvekili kaç 
para eder? Bir milletvekili, yok Hükümetin mâ
nevi şahsiyetini tahkir etmiş, yok Cumhurbaş
kanı hakkında hürmete nâlâyik sözler sarfet-
miş. E, efendi! senin Hükümet dediğin burada 
oturan arkadaşlar değil mi? (Eliyle göstererek) 
Bunlar değil mi"? Bunların mânevi şahsiyeti 
nedir yahu? (Gülüşmeler) Bu arkadaşlarımız 
hiçbir zaman demezler ki, bizim mânevi şahsi
yetimiz vardır. Hayır. îşte Şemsettin Günaltay, 
işte Nihat Erim, işte Fuad sirmen, işte Vedat 
Dicleli, işte bizim Satır. Bunların şahsiyeti mâ-
neviyesi ne oluyor yani? 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Başkan, nasıl söyletiyorsunuz bunları?. 
Şemsettin Günaltay bu milletin namuslu bir ev
lâdıdır. Terbiyeli konuşsun... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sadık Aldo-
ğan, kendinizi müdafaa ederken bu tarzda konuş
mamanızı evvelce söylemiştim. Bu tarzda müda
faa olmaz. Eğer tekrarda devam ederseniz, ikinci 
ihtarımdır, sözünüzü keserim. «Bunların şahsiye
ti mâneviyesi de ne oluyor» gibi konuşmak müda
faa şekli değildir. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, bundan ne çıkar?. Benim şahsiyeti mâne-
viyem ne ise onlarınki de odur. Ve ben katiyen 
kendimi müdafaa etmiyorum. 

VASVI GERGER (Urfa) — Müdafaa için 
kürsüye çıktın, öyle ise kürsüde işin ne?. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bir de
fa daha tekrar ediyorum, kendimi müdafaa et-
,miyorum katiyen. Ben, Anayasanın bana verdi
ği hakkı her zaman, her yerde, kayıtsız şartsa 
milletten aldığım vekâlete istinaden kullanıyo
rum. Bunu da dilimle, fikrimle ve zekâmla ya
pıyorum ve bütün milletin ıstıraplarını teren
nüm ediyorum. 

Sonra size Weimar Kanunu esasisinden bah
sedeceğim. (Soldan, lüzum yok sesleri). Lüzum 
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yok diyorlar. Fransz Anayasasının 21 nci mad
desinden bahsedeceğim, Arjantin'kikinden bahse
deceğim, hâttâ Çin'inkinden bahsedeceğim. Başı
nızı ağrıtmıyayım, uzun uzun anlatmaya hacet 
de yoktur, bir tanesini okuyorum, Fransız'larıu-
kini... Bir defa Nihat Erim'e okuyayım, çünkü 
Anayasa hukukiyle en fazla uğraşan arkadaş
lardan biridir o.. 

21 nci maddeyi okuyorum : Parlâmentonun 
hiçbir âzası hakkında, vazifelerinin ifasında ken
disi tarafından serdedilmiş olan fikir ve reyden 
dolayı (Küfürden değil, fikirden dolayı sesleri) 
kanuni takibat yapılamaz ve evi aranamaz, tevkif 
edilmez, hapsedilmez, muhakeme edilmez. Benim 
gerek Mecliste ve gerekse dışarda konuştukla
rımın hepsi milletin işleri üzerindedir ve hiçbir 
şahsı kastetmiyorum. Bu memleket işlerini konu
şuyorum, vatandaşlarla. Ben bunları Anayasa
nın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden 
yapıyorum. Bu sıfatı taşıdıkça ve teşrii hayatta 
kaldıkça bu hakkımı eksiksiz, şartsız kullanaca
ğım. Bana hiçbir kimse bu hususta bir sual so
ramaz. Ben mesul değilim, sorumlu olamam. Ana
yasanın 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası bana ta> 
bik edilemez. Çünkü sorumsuzuz biz, zatı âlniz de 
sorumsuzsunuz, hepinizde sorumsuzsunuz. (Sol
dan biz sorumluyuz sesleri). Arkadaşım diyor ki, 
biz sorumluyuz. Sorumluyuz demek, Hükümet 
tarafından bana sorgu sorulur demektir. Sorum
lu olursak milletin işlerini nasıl konuşabiliriz, 
mebusluk vazifesini ne ile yaparız. (Küfürle mi?. 
Sesleri) Ne ile yapacağız vazifemizi?. Burada 
oturmakla mı yapacağız?. Olmaz. Halkın içine gi
receksin, propaganda yapacaksın, siyasi fikirleri
ni izah edeceksin, ondan sonra seni anlıyacak-
lar. Yoksa kavun musun koklayıp anlasınlar?. 

Vatandaşların içine gireceksiniz, bu suretle 
bizim ne yaptığımızı ne yapmak istediğimizi 
siyasi kanaatlerimizi anlıyacaklar. Böyle dört 
duvar içinde oturup da iş görmek zamanı çok
tan geçti çoktaan. Vatandaşların içinde, halkın 
içinde gezeceksin, üç bin, beş bin, binlerce insan 
karşısında kanaatlerini söyliyeceksin ki ondan 
sonra seni tanısınlar. Burada oturmakla sizin 
akidelerinizi, siyasi kanaatlerinizi anlamazlar. 
îşte ben istediğim gibi tenkid ediyorum, öyle 
tenkid ediyorum ki, Hükümeti itibardan düşü-
rüyorum, onu itibardan düşürmek kolay mı? 
Tahammül edeceksin! Kendinize güveniyor
sanız siz de gelin bakalım halkın içine gelin, et-
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rafınıza üç, beş bin adam toplayın da konuşun. 
(Gürültüler) Yapm da görelim. Haydi yapın.. 
Yapın görelim.. 

Karma Komisyon, raporunda benim için, fi
lân yerde şunu söylemiş, bunu söylemiş diyor. 
Savcıların zabıt tutması da Anayasaya aykırı
dır. Savcıların dinlemesi de Anayasaya aykırı
dır. Adalet Bakanlığının da bunu Meclise gön
dermesi Anayasaya aykırıdır. Burada münakaşa 
edilmesi de Anayasaya aykırıdır. Hepsi Anaya
saya aykırıdır. Demokrasi böyledir efendiler. 
böyle. 

Onun için şu kâğıdın içine böyle yazılmış, şu 
kâğıdın içine şöyle yazılmış.. Onlar benini bir 
kulağımdan girer, bir kulağımdan çıkar. Çün
kü ben bir sene içinde 75 yerde konuşmuş insa
nım, halk içinde. Ben ne bileyim filân yerde ne 
konuştuğumu? Bunun için hiç kimseye cevap 
vermek mecburiyetinde değilim, Anayasa bu 
hakkı bana vermiştir. 

Siz diyorsunuz ki, biz bu kadarım istemiyo
ruz. Demek siz Anayasanın verdiği hakları kul
lanmaktan çekin iyorsunuz, ama ben çekinmiyo
rum, konuşuyorum. Aldoğan ne demiş? Şimdi 
tekrar bunları burada söylerim ama söylemek 
mecburiyetinde değilim. Kimse bana bir şey so
ramaz. 

İBRAHÎM ARVAS (Van) — Lâyuhti misin? 
Gl. SADIK ALDOÖAN (Devamla) — Azi

zim Arvas sen çok iyi kalpli bir adamsın ama, 
anlamazsın, şekerim. 

İBRAHİM: ARVAS (Van) — Tecavüz etme
mek şartiyle tamamiyle söyledikleriniz doğru
dur.' 

ŞEVKET TORGUT (Kırşehir) — Herkes se
nin gibi konuşursa buraya tımarhane derler. 

Gl. SADİK ALDOĞAN (Devamla) Benim 
bütün bu konuştuklarım Karma Komisyon için. 
Heyeti umum iyenin affını dilerim, benim, ko
nuştuklarını, yalnız Karma Komisyon içindir. 
bunu buraya getirdikleri için. Affınıza mağru-
ren, istirham ederim, hiç birinize söylemiyorum. 

Karma, Komisyonda raporu imza edenler 
yok mu? Meselâ Sabit Sağıroğhı, Kâzım Öza'p 
Anayasadan ne anlar? (Böyle söyleme, paşa, 
yapma seslen) 

Efendim rica, ederim, benim teşriî masuniye
timi^ kaldırılmasını istiyeeek kadar... Allah, 
Allah... 
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Bir Milletvekilinin, haklarından bihaber. On

lar yazmasaydılar. imza etmeseydiler, onlara 
tabiî çatarını ne yapalım. 

Şimdi bir de işin Anayasa tarafı var, bırakı
yorum, bir de benim şahsi bakımdan... Atfınızı 
dilerini... ({örüyorsunuz ki şu memlekette dört, 
seneden, beri bir muhalefet var. Ama hepinizin 
vicdanına müracaat ederim, şu Aldoğan adam 
akıllı, muhalif mi, değil mi? (Gülüşmeler) 

Ha... Bunu bir defa hepiniz kabul ediniz. 
Kabul edersiniz ki; bir defa Halk Partisinin 
Hükümet anlayışına fevkalâde^ muarızını. Sami
mî olarak söylüyorum. Değil mi ya? 

Sonra yine, Halk Partisinin en zayıf tarafı
na, Anayasaya, aykırı kanunlar üzerinde ve in
san haklarına aykırı kanunlar üzerinde kurul
muş olan idaresine de muarızım. Bakın, gayet 
açık. Gayri şuuri bir muhalefet değil. Ben he
pinizi şahsan kardeşim gibi severim. (Bravo ses
leri) Hepinizi.. Hepinizi.. 

Hazmedemediğim şey; Anayasaya, aykırı ka
nunlara Halk Partisi niçin böyle yapışmış? 1945 
te Sanfransisko'da Birleşmiş Milletlere dâhil ol
duk, onların Anayasasını kabul ettik, ki bu Ana
yasa insan hakları üzerine kurulmuştur, imza 
etmiş olduğumuz bir Anayasayı, taahhüt ettiği
miz o güzel esasları, niçin bu memlekette tatbik 
etmiyoruz? içerliyorum buna, arkadaşlar, gece 
rüyama giriyor. Uyumuyorum canım efendim. 
Yani o kadar canını yanıyor ki. Yazık değil
imdir diyorum, bunlar kötü şeyler midir? Ni
çin bunları tatbik, etmiyoruz? Niçin, insan hak
ları beyannamesinin ııeşrü tamim ettiği o esas
ları kale almıyoruz. Hattâ o Anayasayı mektep
lerde okutun, yorumlayın diye Hükümet tamim 
etti. Hiç şüphe yok ki hüsnü, niyetle yap11 bunu. 
Mekteplerde okutun, yorumlayın dedi de niçin 
biz bunu. bu memlekette tatbik etmiyeiinı? Ne
den fikir hürriyetinden dolayı, fikirlerini izhar 
etmek hürriyetlerinden dolayı hapislerde insan 
yatsın? Nasıl olur bu? insan Hakları beyanna
mesinin 19 nen maddesinde, ki biz onu taahhüt 
ettik, her şahıs fikrini izhar etmek hürriyetine 
sahiptir ve bu husustan dolayı taciz edilmemek 
hakkı vardır. Bakınız, tacize dahi razı değil. 

Kfendim, bir milletvekili olarak kaç gündür, 
rica ederim, dâvanın gayesine emin olan bir ar
kadaşınız olmakla ıstırap duyuyorum, ben bi-
huzıırum, nerede kaldı vatandaş? Bir milletve
kili olarak huzursuzluk içinde bulunan bir inşa-
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nın, rica ederim, vatandaşlarımı düşündükçe uy
kum kaçıyor,, uyuyamıyorum. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Ma
nisa) — Hastasın da ondan. 

SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Günah 
değil mi, yazık değil mi onlara? Söz vermedik 
mi, bizim de imzamız yok mu o beyannamede? 
Niçin taahhütlerimizi tutmuyoruz? 1946 senesine 
kadar bu memlekette koyu totaliterliğin, koyu 
diktatörlüğün hüküm sürdüğünü kim inkâr ede
bilir? Hepimiz vicdanen bir muhasebe yapalım, 
bu böyle idi, şöyle idi diye açıkça bir muhasebe 
yapalım. 

Ama 1946 senesinde işler hüküm süren tota
liter ceza mevzuatı üzerinden yürüdü. Biz bu 
ceza mevzuatının bir çivisini çıkaramazsak, bu 
memlekette ne fikir hürriyeti olur, ne siyasi hür
riyet olur. Hiçbirşey olmaz, demokrasi bir söz 
olur. 

Aziz arkadaşlarım, evvelâ biz vatandaşın... 
BAŞKAN — (Sadık Aldoğan'a hitaben) Bu 

tarzda konuşmalarınız, Hükümetin şeklini ve 
icraatını mevzuubahis etmeniz, sizin mevzu ile, 
savunmanızla pek de ilgili, değildir. "Rica ederim, 
komisyon sizin masuniyeti teşriiyenizin kaldırıl
masını istiyor. Halbuki siz eski ve yeni Hükü
met şekillerini izaha çalışıyorsunuz, bu, savun
manızla ilgili değildir. Bu şekilde müzakerenin 
sonu gelmez. Siz kendi savunmanızı yapınız. 

(il. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, rica ederim, beni şimdi Reis Bey söyletmek 
istemiyor ama siz dinliyorsunuz, sıkılmıyorsu
nuz her halde siz. (Çok sıkılıyoruz, üzülüyoruz 
sesleri). Demek ki burada bir dâvayı ve Anayasa 
dâvasını aklımın erdiği kadar teşrih etmeye de 
müsaade buyurmuyorsunuz. Efendim, dönüp do
laşıp Anayasa'nm 17 nci maddesinin birinci fık
rasındaki sarih ve mutlak hükme istinat ediyo
rum. Karma Komisyonun raporu Anayasa'nm 
17 nci maddesindeki hükmü ortadan kaldırıyor. 
Binaenaleyh bir önerge veriyorum ve diyorum 
ki; bu Karma Komisyonun raporu burada mü
nakaşa mevzuu bile olmaz, Anayasaya aykırıdır. 
Anayasa'nın 17 nci maddesine aykırıdır, kati
yen münakaşa mevzuu bile yapılamaz. Önergemi 
şimdi takdim edeceğim. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Tokîid) — Muhterem arkadaşlar, 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Kütahya) — Allah 
rahmet eylesin Abdürrahman Münip Beye. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Devamla) — Belki söz istemiş ve al
mış arkadaşlar var fakat .kendilerinden af dile
rim, takaddüm etmek istedim. Niçin? Görüyo
ruz ki Aldoğan 17 nci maddenin birinci fıkrası
na - bütün söylediği odur - dayanarak diyor k i : 
Ben, gerek Meclisin içinde ve gerekse Meclisin 
dışında ne söylersem, Milletvekili olmak hay
siyetiyle, bana hiçbir şey terettüp etmez, hiç 
kimsenin sualine mâruz kalmam, istediğimi 
söylerim. Bunu biran için kabul etsek bile bir 
mebus dışarıda her şeyi söyliyebilir mi"? Şimdi 
buraya geleceğim. Fakat ondan evvel müsaa
denizle Heyeti Muhteremenizin vicdanını et
raf iyle tenvir için küçük bir mukaddeme yap
mak isterini. Ondan sonra da bu maddeye gire
rek, diğer memleketlerden, bu işin nasıl oldu
ğunu gayet kısa bir surette arzedeceğim. Ve 
bizde 17 nci madde niçin bu şekilde çıkmıştır 
onu anlatacağım. Ama kendisi kanar- mı, kan
maz ıııı bilmem? Fakat delillerimin çok kuv
vetli okluğuna kaniim ve zaten bu deliller be
nim değildir, dünya hukuk âlimlerinin delille
ri, kanaatleridi. 

AHMET TAHTAKİLIÇ (Kütahya) — Ab
dürrahman Münip de böyle gitti. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Abdürrahman 
lVlünip nasıl gitti, şimdi, size tekrar anlatırım. 
Yergi hırsızını effedeınem. Köylüden 10 para 
vergi almak için kanını alıyoruz, diye mütema
diyen bağrıyorsunuz. Bir kalemde 10 000 lira 
vergi kaçıran bir adamı affedebilir miyiz? Beni 
şimdi ölünün aleyhinde söylemek nıecbiriyetin-
de bırakıyorsunuz. Abdürrahman Münip gibi 
100 bin liranın vergisini-kaçıran bir adamı de
ğil, kardeşim dahi olsa en ufak bir vergiyi 
kaçıran adamı da tenkid ederini. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) --, Allahm 
rahmetine kavuşmuş bir adamdır, ondan bahset
meyiniz, sonra biz de söz almak mecburiyetinde 
kalacağız. 

BAŞKAN — Vefat etmiş bir kimse aley
hinde söylemeyin. Fakat bir arkadaş tarizde bu
lundu, kendileri de cevap verdi, ve mesele bu 
suretle kapandı. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI NAZIM 
POROY (Devamla) — Geçen gün, tesadüfen 
bir kitapta demokrasinin tarifini okudum. Aman 
yarabbi, bu kadar güzel bir tarif! Bu, Alman
ya'da Heidelbelg Darülfünunu muallimlerinden 
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birinin - ismi hatırımda değil - yaptığı bir ta
riftir. Bu zat diyor ki, «Demokrasi kuvvet aris
tokrasisinin, bütün bir tarih boyunca düşünce 
ve tefekkür aristokrasisine doğru tekâmülü
dür.» Bakın tarifin güzelliğine. Yahut başka bir 
ifade ile: «Demokrasi kuvvete dayanan asale
tin bütün bir tarih boyunca fikre dayanan bir 
asalâte doğru tekâmülüdür». 

Arkadaşlar, memleket demokrasiyi yani fi
kir asaletine nasıl varıldığını soruyorsunuz '.. 
işte rapor okundu. Ne hazin bu tezahürü kay
dettikten sonra işin ruhuna geçiyorum.. 

Şimdi sizi kuvvetle ikna etmek için, - çünkü 
biraz evvel arzettiğim gibi istiyorum ki, hepi
nizin kanaati tam olsun - bunu temin için ev
velâ bugün, elyevm Paris Hukuk Fakültesi pro
fesörlerinden olan (Jülien La Farrierre) in ki
tabında bıı masuniyet bahsinde gördüğüm dörl 
satırı okuyacağım. Bu zat diyor ki : «Bir parla
menter, bir mebus, yahut bir âyân kürsüde bir 
memur veyahut, her hangi bir şahıs hakkında 
zem ve kadih de bulunur, onları tahkir eder, 
o memura rüşvet aldı der, bir mütaahhit için 
Devletin parasını çaldı der, hırsız der, her han
gi bir şahsın yabancı bir Devlete casusluk yap
tığını söyler, kanunun cinayet saydığı fiili methe
der, ne iyi yapmışınız der,askerî isyana teşvik cd^ı\ 
kanuna karşı koymaya, vergi vermemeye ve sa
ire ve saireye teşvik eder.. Bunlar öyle sözlerdir 
ki, bir şahıs tarafından söylenince sahibini ağır 
cezaya, tazminata maruz kılar. Halbuki bir me
bus, bir âyân. kürsüde bunu söyleyince ona hiç 
birşey yapılamaz, ellerini kollarını salhvarak 
kürsüden iner gider, yalnız, Meclis içi bir di
siplin sezası verilir.» 

Evet, çıkar gider, fakat ayni sözleri cad
deden yukarı çıkarak, Atatürk'ün heykeli al
tında tekrar ederse, Hükümet onun yakasına 
yapışmaz m i l Hiç tereddüt etmez. 

Elbette yapışır. (Sağdan, Alla Allah sesleri) 
Biz masuniyeti teşriiyeyi bazan hatalı anlıyoruz. 
Bu Sadık Aldoğau'ın yeni milletvekili olduğu 
zaman saplandığı bir noktadır ki, insanlar bil
hassa siyasi, hayata girdiği zaman birçok şey
leri görerek bir tekâmül geçirmeleri, lâzımgel-
diği halde Ol. Sadık Al doğan bunu yapamamış 
ve ilk milletvekili, olduğu zamandan beri. millet
vekilinin her yerde, her istediğini söyliyeceğini 
vo söylediği şeyler içinde küfürler de dâhil ol
duğunu iddia etmekte bulunmuştur 

doğru değildir. O zaman, yani bundan dört se
ne evvel Ulus gazetesinde uzun bir makale neş-
retmiştim. 

• AIIMKT TA H TAKIL 10 (Kütahya) — Reis 
Bey, makalesini mi dinliyeceğiz, yoksa raporun 
münakaşasını mı yapacağız? 

NAZIM POROY (Devamla) —• Makalemi de 
dinliyeceksiniz, çünkü esasa mütaalliktir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Za
vallı... 

NAZIM. POROY (Devamla) — Zavallının 
kim olduğunu Meclis görüyor. (Sağdan, görü
yor sesleri, gülüşmeler) 

Makaleyi maalesef okumamış; onu söylemek 
istiyorum. 

Masuniyeti teşriiye, aslında bir olmakla, be
raber iki esasa dayanır. Biri mebusun mesuli
yetsizliği, «irresponsabilite». 

Bu, işte biraz evvel izah ettiğim, mebusun 
kürsüden söylediği sözlerden hiçbir zaman ve 
hiçbir vesile ile mesul olmamasıdır. 

ÜEFİK AHMET SEVENGIL (Tokad) • 
Vazife esnasında. 

NAZIM POROY (Devamla) - Tabiî vazife 
esnasında, zaten mebusun, kürsüden başka yer
il e vazifesi yoktur. (Sağdan gülüşmeler.) 

İkincisi, muafiyettir. Bu muafiyette mebus
ların d işarda yapabilecekleri ceraim içinde, 
bunların cezası yok mu? Var. Fakat takibat ve 
ceza tâyini Hükümet tarafından teşvikle yapıl
mış olmasın diye, yani kuvvetli bir Hükümet 
rakibi, olan mebus vazifesinden nıenedilmesin 
diye hakkında takibat yapmak. Meclisin mü
saadesi olmadan kabil, değildir. Bu tesislerden 
birincisi, (irresponsabilite Parlementaire) (Di
ğeri immunit, Parlementaire) dir... Neticesi 
aynı hale varırı. 

Şimdi huzuru âlinizi sıkmadığıma kani ola
rak. 

AMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) Konıis-
youun görüşünü söyleyin Beyim... 

KARMA Ko. BAŞKANI NÂZIM POROY 
(Devamla) --• Komisyonun görüşü raporunda 
yazılıdır. Ben. arkadaşlarımın vicdanını tenvir 
etmek maksadiyle.... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - • Şah
san mı, komisyon adına mı'?... 

KARMA Ko. BAŞKANI NÂZIM POROY 
(Devamla) — Sizin gibi buraya çıkıp da makine 

Bu iddia j gibi b,oş şeyler söylemiyorum. 

— 1022 - . 



B : 72 24. 3 
AHMET TAHTAK1LIÇ (Kütahya) — tşte 

milletvekilliği. (Gürültüler) 
Komisyon adına mı konuşuyor. Reis Bey 
KARMA Ko. BAŞKANI NÂZIM POROY 

(Devamla) Reis Bey rica ederim, sözlerimi kes
tirmeyiniz... 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
KARMA Ko. BAŞKANI NÂZIM POROY 

(Devamla) — İrresponsabilite ingiltere'de baş
lamış, bugün ingiltere'de bunun tarih boyun
ca nasıl tekâmül ettiğini de söylemek kabil
dir. ingiltere'de Meclisin dışında eşhası saire-
ye taarruz eden ve cürüm yapan bir mebusun 
teşriî masuniyeti yoktur; hâkimler onun hak
kında takibat yapabilir. Yani ingiltere'de kür
süden söylenen sözlerin haricindeki mebus be
yanatı muafiyete dâhil değildi. Muafiyet Fran
sa'da yerleşmiş ve teessüs etmiştir ve bugün 
bildiğimiz hale gelmiştir. Bu, bir mebusun 
takip ve hapsedilmek suretiyle vazifesini gör
mekten menedilmemesi için konulmuş bir kaide
dir. Bu böyle olduktan sonra Meclisin haricin
de yapılan ceraim hiçbir veçhile bir mebus, 
sanki mukaddes, dokunulmaz bir şahsiyet 
imiş gibi, cezasız bırakılamaz. Yalnız takıp ve 
tevkif için Meclisin müsaadesi lâzımdır. Bütün 
mesele bundan ibarettir arkadaşlar. Bu hususta 
sizi daha fazla yormaya lüzum görmüyorum. 
(Kâfi, kâfi teşekkür ederiz sesleri). 

VASFİ GERGER (Urfa) — Nazariye kâfi, 
esasa geçin. 

NAZIM POROY (Devamla) — Daha fazla 
da arzedebilirim, fakat sizi yormak istemiyorum. 

Bizim 17 nci madde niçin böyle olmuştur, 
noktasına geçiyorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Ooof! 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Üni

versiteye git, üniversiteye. 
NAZIM POROY (Devamla) — Müsaade bu

yurun, bunu biliyorsunuz, fakat hatırlatmamız 
lâzımdır. 

Şimdi zabıtların 7 nci cildinin birinci kısmın
da sayfa 553, tarih 15 Mart 1340; buradan bir
kaç fıkra alacağım. 

Bu 17 nci madde Anayasa'da - o zaman Teş
kilâtı esasiye - şöyle yazılmış: «Hiç bir mebus 
Meclis dâhilinde ve haricindeki rey'ü mütalea-
sından dolayı mesul olamaz. Gerek intihabından 
evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnat olu
nan bir mebusun maznunen isticvabı veya tevkifi 
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veya muhakemesinin cereyanı Heyeti Umumiye-
nin kararma menuttur. Cinai cürümü meşhut 
bundan müstesnadır.» 

Şimdi, bu mesele üzerine, Ali Cenanı Bey 
merhum, «Nasıl olur, hariçte bir mebus böyle 
birşey yaparsa ne olacak?..» demiş ve müzakere 
başlamış Biraz okuyayım: 

Refik Bey Konya (Bu madde lâynıhti 
olduğumuzu kabul ediyor. Dâhilde ve ha
riçte her hangi bir suretle hattâ makale 
de yazarak, vaiz suretiyle, hitabet sure
tiyle bir mebus çıkıp da esasatı kanuniye hilâfı
na ve milletin menafii umumiyesi aleyhine olarak 
alenî bir mahalde, umumi bir mahalde iradı hutbe 
ederse Meclis azasının hiçbirinin mesul olamıya-
cağı manası çıkıyor. Zararlar kendi miktarmca 
takdir olunur. Bir mebusun masuniyeti teşriiye-
den istifade etmesi kaydı, ancak bu kürsüi nra-
allâdan söyliyebileceği söze münhasırdır. 

Kanunu Esasi Encümeni Reisi Yunus Nadi 
Bey — «Haricinde» kelimesinin tayyını kabul 
ediyoruz. 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — «Haricinde» 
kelimesinin tayyını teklif ediyorum. 

Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) — Bu 
kürsüde serbest söz söylenmezse bihakkın mille
tin hâkimiyeti temsil edilemez. Binaenaleyh ser
best söz söylemek bu kürsüye mahsustur. Dışarı
ya gidipte heyecan âmiz nutuklar iradetmek mem
leketi ihtilâle sürükliyebilir. Hariçteki mütalâa
sından dolayı mesul olmamak şeklini zaten Ka-
vanini esasiyeler kabul etmemiştir. 

Musa Kâzım Eefndi de aynı mütalâayı söylü
yor, nihayet Karesi Mebusu Süreyya, bizim Sü
reyya örgeevren, o zaman çok genç, heyecanlı 
yanlış olarak bunun aleyhindet beyanata kalkı
yor. Tuttuğu tez, iki kelime ile şudur: «Bu mad
denin milletvekillerine temin ettiği masuniyeti 
teşriiyenin hududu ne kadar büyük olursa, me
buslar o kadar büyük bir ehliyet ve nüfuz ve sa
lâhiyet ve itimatla iş göreceklerdir.» 

Tabiî, yeni Meclis, yeni inkilâp, mebusların 
hüviyeti mâneviyesi büsbütün başka türlü telâk
ki edilen bir devir yaşıyoruz ve Süreyya Bey, 
mebusun yazacağı makaleleri ve konferansları 
buna dâhil saymıyor. Diyor ki; (Reyü mütalâa 
sözünden bir Türkün, lisanına hâkim, benliğine 
hâkim, hissiyatı milliyesine malik bir Türkün an-

- ladığı şey, kısaca, her iıangî bir meselei muay
yene altında reyini izhar etmek ve yine bir veyu 
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mahdut birkaç adama reyini dinletmek demektir 
Yoksa bir mebusun gazete başına geçipte gün
lerle ardı sıra yazdığı makalat t ı r mânası ka
tiyen çıkmaz) ve biraz daha aşğıda : (Türk li
sanının ruhi'yetiııe mutabık mütalâanı encümen 
tarafından dahi aynı suret te tesbit edilir ve 
bu maddedeki rey ve mütalâanın ancak bunlara 
münhasır olduğu ve yoksa meselâ konferans ver- , 
mek gibi mütemadiyen istediği şekilde makalât i 
yazmak gibi şeylerin (Rey ve mütalâa) lann j 
cümlesi dâhiline girmediğini tesbit ederse bütün j 
tehlikeler mürtefi olmuş olur. 

Seyit Bey pek haklı olarak buna da çırpını- ; 
yor. O buna da razı değil. 

A H M E T TAHTA KILIÇ (Kütahya) — Za • ; 
bıtta geçen şeyleri okumasınlar. j 

NÂZIM POROY (Devanda) — Ben işin I 
hukuKİ tarafını izah ediyorum. ! 

Seyit Bey; hariçte mebuslar ile efrat ara 
sunda hiçbir fark olmadığını anlatıyor. Nihayet. 
birçok takr i r ler arasında Hakkı Tarık Bey de bir 
takr i r veriyor. Takr i r şudur : (Hiçbir meus 
Meclis dahilindeki rey ve mütalâasından ve Mec
listeki rey ve mütalâasının Meclis haricinde irat 
ve izharından dolayı mesul değildir.) 

Hakkı Tarık Bey takririni izhar ederken, bu
rada yani' Mecliste neyi söylemişse d işarda da 
onu söylerse bu mütalâasından dolayı bir mebus 
muahaze edilemez ve bundan dolayı mesul olma
malıdır, teklifim bundan ibarettir diyor ve tak
riri kalın 1 ediliyor. 

Arkadaşlar; zannederim ki, size etraflıca 
izahat vermekle tamamen meslenin ruhunu ay
dınlatmış oldum. Yani mebus için vazife, kürsü
dedir. Onu İstediği' gibi yapacak, belki sövecek. 
Bu takdirde bir disiplin cezası vardır, fakat 
adlî ceza yoktur. Ama hariçte öyle, mukaddes 
bir şahsiyeti imiş gibi, hiçbir şeyden korkmıyarak, 
dolu dizgin sövmek, hattâ küçük hakaret dahi 
asla caiz değildir ve olamaz. Yalnız böyle bir 
hâdise olduğu zaman bugün olduğu gibi, buraya 
gelir encümeni mahsus heyeti muhtereme, bunu 
kasden yapıp yapmadığına, Hükümetin böyle 
birşeyi uydurmadığına dikkat eder ve böyle bir 
vaziyet olmadığına karar verdikten sonra, kemali 
serbesti ile ve elini vicdanına koyarak, o mebusun 
masuniyeti teşriyesini. kaldırır . 

Ecnebi Anayasalar ından bir tanesini defte
rime kaydetmişt im, okuyayım ; bunların hemen 
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hemen hepsi aynıdır. Bir mebus... (Kâfi, kâfi 
sesleri, tenevvür ettik sesleri). 

BAKSAN Arkadaşlar, izahatınızı kafi 
görüyorlar. ( Rica ediyoruz sesleri). 

NAZLM POROY (Devamla) —. Arkadaşlar, 
Karma Komisyonun verdiği kararı lütfen kabul 
edin, aksi vebali müstelzimdir. 

BAŞKAN —- Söz istiyenleri okutuyorum: Ha
san Dinçer, Osman Nuri Koni, Ali Rıza Türel, 
Ahmet Taht akıl ı.ç, Sadık Aldoğan. 

A H M E T OĞUZ (Eskişehir) Poroy'daıı 
•:onra. sözü ben almıştım. 

BAŞKAN Ben gördüklerimi yazdım. Şim
di Hasan Dincer konuşacak. Sadık Aldoğan Ylan 
sonra, size söz vereceğim. 

A H M E T OOHZ (Eskişehir) • - O hadisede 
ben vardım. Aydınlatacağım. 

HASAN DİNCER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar ; Sadık Aldoğan 'm Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması meselesi bahis mevzuudur. 

Bilindiği gibi, dokunulmazlık müessesesi mil
lî hâkimiyet prensipi ile sıkı sıkıya alâkalı bir 
müessesedir. Millî hâkimiyeti temsil eden mil
letvekillerinin bu hâkimiyet hakkını ha.kki.vle 
istimal edebilmeleri ancak konuşmalarında, dü
şüncelerinde ve oylarında mesuliyet korkusun
dan uzaklaştıkları zaman mümkündür . Millet
vekillerinin, içlerinde böyle bir mesuliyet endi
şesi taşıdıkları gün, vazifelerini lâyikiyle yap
malarına imkân olamaz. O halde üzerinde dur
duğumuz mesele hakikaten hassasiyetle mütalâa 
edeceğimiz, endişe ile üzerinde eğileceğimiz ve 
salim, mutlaka salim, bir kararla neticelendirme
ye mecbur .olduğumuz bir meseledir. 

Bu mesele bir arkadaşın masuniyetinin-efedip 
mahkemeye teslim etmekten daha öteye, Millî 
hâkimiyeti istimal ederken, mebusların vicdanı
na endişe telkin edip etmeme, bakımından millî 
hâkimiyetle sıkı sıkıya alâkalı bir meseledir. 

Anayasamız, mebusların lemsi! ettiği (Mille
te vekâleten) hâkimiyetin kayıtsız şartsız ve 
h ü r bir hava içinde istimal edilmesini ister. Hâ
kimiyet ancak bu hürriyet havası içinde istimal 
edilebilir. Binaenaleyh, dokunulmazlık meselesi 
bahis konusu olduğu zaman işi bir şahıs hak
kında karar veriyormuş gibi bir zihniyetten tec-
rii etmek ve doğrudan doğruya Anayasa çerçe
vesi içinde, millî hakimiyet muvacehesinde mü
talâa etmek mecburiyetindeyiz. Bir arkadaşımın 
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aramızdan ayrılabilir. Fakat alacağımız karar 
bir arkadaşı aramızdan feda etmek kararı de
ğildir. Alacağımız kararda isabet yoksa Anaya
sanın Millî Hâkimiyeti temin eden ana prensi-
pini kendi elimizle zedelemiş oluruz. Aldığımız 
karar isabetli ise, o zaman da bu hâkimiyeti 
hakkı ile istimal etmek kararı olur. Bu itibarla 
bu mesele üzerinde düşünürken ve kararı verir
ken, meseleyi Sadık Aldoğan'm şahsından tec
rit ederek doğrudan doğruya bir Anayasa me
selesi ve bir millî hâkimiyet meselesi olarak 
mütalâa etmek ve böylece meseleye nüfuz etmek 
m eeburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, Hükümet tarafından gelecek 
olan her hangi teklifle bu dokunulmazlık mü
essesenin zedelenmemesi, böyle bir akıbete mâ
ruz bırakılmaması için bu müessese mevzuatı
mız tarafından muhtelif teminata bağlanmıştır. 

Bunların arasında ve başında isnad edilen 
fiile kani]) kanmamak gelir. Bu kanma keyfiye
ti hakikaten isnatların, tertiplerin ve daima ik
tidarın, hücumundan kaçındığı milletvekilini 
bertaraf etmek için yapacağı tertiplerin, Mec
lis tarafından önlenmesi için konulmuş çok gü
zel bir fren ve emniyet süpapıdır. 

O halde hâdiselerde daima Meclis olarak bu 
nokta üzerine eğilmek ve hakikaten isnat edi
len fiilin vâki olup olmadığını, bir tertip eseri 
olup olmadığını tetkik etmek ve vicdanlarda bu 
noktalara matuf istifhamlar varsa çözmek ve 
çözülmediği takdirde reddetmek mecburiyetin
deyiz. Bunu böyle yapmadığımız zaman hem 
aramızdan muayyen arkadaşları, üzerine suç is
nat edilen arkadaşları adalete teslim etmek su
retiyle onu ıstıraba sevketmiş, hem de bu nevi 
kararlar dolayısiyle milletvekili üzerinde endi
şeler yaratmak suretiyle onların serbestçe ko
nuşmalarına, serbestçe beyanda bulunmalarına, 
serbestçe rey vermelerine mâni olmuş binneti-
ce millî hâkimiyet üzerine tesir eden feci bir 
akibet doğurucu bir neticeye sürüklenmiş olu
ruz. 

Şimdi arkadaşlar, bu kısa mukaddemeden 
sonra hâdiseye avdet edelim : 

Sadık Aldoğan'm dokunulmazlığı kaldırıl
mak isteniyor. Bu talepler ve bu dosyalara bağ
lı olan vesikalar hakikaten isnat edilen fiilin 
vuku bulduğunu gösterecek mahiyette açık ve 
şüpheden tamamiyle uzak şeyler midir?. De
liller üzerine avdet etmeden evvel dosyaların 
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Büyük Meclise geliş şeklini bir defa gözden ge
çirerek, bu tabloyu beraberce tetkik etmek; işin 
içerisinde bizi kandıracak bir ciddiyet ve sami
miyet bulunu]) bulunmadığını anlamak bakımın
dan lüzumludur. 

Sadık Aldoğan bu Meclise girdiği gün nasıl 
idiyse, bugün de öyledir, her yerde her zaman 
aynı tonla, aynı eda ile, aynı jestle konuşan 
bir arkadaşımızdır. Dört seneden beri kıl kadar 
değişmemiş olan bir adamın, dört senedir yüz
lerce konuşmasında onu mesul edecek bir taki
bat yapılmamış olmasına rağmen son. sene içe
risinde, Sadık Aldoğan'in konuşmaları mütema
diyen dosyalara bağlanmış ve Meclise gönderil
miştir. 

İçtüzüğümüze göre Meclise gelen bu dosya
ların bir ay içerisinde çıkarılması, müspet ve 
menfi bir karar verilmesi lâzımgelirken bu dos
yalar aylarca ve aylarca bekletilmiştir. Aylarca 
bekledikten sonra, tam Meclisin seçimi, yenile
me kararı alacağı zamana, getirilmiş ve onun 
masuniyeti teşriiyesinin kaldırılması talebiyle 
Büyük Millet Meclisinde müzakere açılmıştır. 
Eğer taleplerinde samimî olsalardı, Kanunun 
hâkimiyeti zihniyeti hüküm sürseydi, Sadık Al
doğan hakkında gelen dosyalar İçtüzük hüküm
lerine uyularak muameleye konur ve bir ay içe
risinde Büyük Millet Meclisi huzuruna getiril
di. Komisyona yirmiyi mütecaviz dosya gelmiş
tir. 6-8 ay içtüzük hilâfına muamelesiz olarak 
tutulan dosyalar bugün tam Meclisin kapanaca
ğı sırada masuniyeti teşriiyesinin ref'i için geti
rilmiştir. 

Arkadaşlar, Sadık Aldoğan'm dokunulmazlı
ğının kaldırılması için sebep olarak ele alınan, 
suç olarak tavsif edilen fiiller arasında Hükü
metin mânevi şahsiyetini tahkir fiili başta gel
mektedir, o sebeple masuniyeti, teşriiyesinin 
kaldırılması istenilmektedir. 2-3 günden beri mü
zakeresini yaptığımız bir af tasarısı vardır. Ora
da tahsisen siyasi fiillerden madut olan Hükü
metin mânevi şahsiyetini tahkir fiillerinin fail
lerini affetmeye mütemayil bulunuyorduk. Tab
loya bakınız, bir tarafta bu nevi mücrimleri af
fetmeye mütemayil olan bir Meclis, aylarca dos
yalar elde tutulduktan sonra aynı suçu işlediği 
isnadiyle Sadık Aldoğan'ı milletvekilliğini ya
pamayacak mahiyet doğuracak bir karara mev
zu oluyor. Bu Af Kanununda sadece Hükümetin 
mânevi şahsiyetini tahkir eden fiilleri değil, bu 

— 1025 — 



fi : 72 24. 
Devletin, bit milletin bekasına ve emniyetine 
kastetmiş olan casus ve komünistleri af talebiy
le gelinmiştir. Bir taraftan komünistleri af et
mek, casusları affetmek, Hükümetin mânevi 
şahsiyetini tahkir edenleri affetmek, katilleri, 
hırsızları affetmek için hazırlık yapılırken, di
ğer taraftan bu memleketin ıstıraplarını kendi 
anladığı şekilde tenkid etmek için gür sesiyle 
bağıran bir arkadaşı aramızdan çıkarmak için 
talepte bulunmak ve böyle bir karara gitmek 
bu Meclisin yapmayacağı ve yapamıyacağı bir 
şey olması icabeder. 

Arkadaşlar, meselenin bu arzettiğim nokta 
larmdan başka ince siyasi bir noktası da vardır, 
o da şudur: Bugün Meclis yenileme kararı ala
caktır, yani yeni seçime geçilecektir. 

Medeni memleketlerde, hürriyetin hâkim 
olduğu yerlerde, seçime gidilirken siyasi suçlula
rın cezaları affedilir v; c memlekette seçim hu 
vasi, seçim emniyeti, seçim selâmeti tesis edilir 
Medeni memleketler seçim arifesinde böyle bir ha
vaya giderlerken biz kendimizi muhalif bir mil
letvekilinin masuniyetini refetmek gibi hürriyeti 
baltalıyıcı bir yola gitmeye mezun sayamayız. 
Seçim arifesinde hiçbir medeni memlekette böy
le muhalefet safına mensup bir milletvekilinin 
teşriî masuniyeti ref edilmez. Bu olsa olsa diktatör-
likle idare edilen memleketlerde olur. Diktatör 
ler de bunu açıktan açığa yapamazlar, kitabına 
uydururlar, gizli kapaklı yaparlar. 

Arkadaşlar, biz; bu memlekette temiz bir 
hürriyet havası esmesine ve memlekette adalet 
zihniyetinin hâkim olmasına ve milletçe bir de
mokratik idarenin memlekette teessüs etmesine 
çalışan ve bunu gönülden arzu eden insanların 
bu temiz arzusunu memlekette yaratacak havayı 
böyle bir arkadaşımızın teşriî masuniyetini kal
dırmak suretiyle bulandıranlayız. 

Muhterem arkadaşlar, sizin bu teklife karşı 
ellerini vicdanlarına koyarak ve memlekette 
seçim arifesinde temiz bir anane yaratmak gibi 
arzuya râm olarak komisyonun bu teklifini red
dedeceğinizi ümit ediyorum ve bu maksatla bir 
takrir takdim ediyorum. Kabulünü heyetinizden 
istirham ederim. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlar, bir arkadaşımızın teşriî masuniyeti
nin kaldırılması mevzuubahis oluyor. Meselenin 
nezaketi, gayrikabili inkârdır. Uç dosya geliyor, 

19Ö0 0 : 2 
kendisine üç mahalden suç isnat ediliyor. Acaba 
bu suç, tesbit olunmuş mudur, işlenmiş midir? 
Suç kanuni vesaika raptolunmuş mudur? Bu ci
hetler şayanı teemmüldür. Komisyonun, kezalik 
Tâli Komisyonun kararında zabıt varakasın
dan bahsolunuyor. Gerek bu dosyada, gerek bun
dan sonraki dosyalarda zabıt varakaları yoktur. 
Çünki, zabıt varakası kanunen şöyle tarif olu
nur: Zabıt varakası mesuliyeti memurlar tara
fından vaka akabinde ve hazırım muvacehesin
de tutulmuş ve memmurlarla hazırımdan birkaç 
kişi tarafından imza edilmiş bir de ait olan, alâ
kadar bulunan şahsa imza ettirilmi,ş imza etme
miş ise keyfiyeti imtina tesbit edilmiş varakadır. 
Zabıt varakası budur. Bunun haricindeki kâğıt
lar kanunen zabıt varakası değildir, ihbar mahiye
tindedir, jurnaldir, zabıta jurnalidir. Nitekim 
Meclisi Âliye 1946 seçiminden sonra 39 vilâyette 
seçim yolsuzluğu yapıldığı hakkında şikâyetler, 
zabıt varakaları diye birtakım kâğıtlar arzolun-
du. Halbuki Meclisi Âliniz bu kâğıtlara zabıt 
varakası değildir, dedi. Bu işte de usulünde, 
kanunu dairesinde zabıt varakası tutulmamıştır. 
öyle görülüyor ki, memurlar gelmişler, bir kâ 
ğıt yazmışlar, birkaç kişi imza etmiş, başka kim
se imza etmemiştir. Fakat alâkadar zata hiç im
za teklif edilmemiştir. 

Zabıt varakaları üçe ayrılır : 
Sahteliği sabit oluncaya kadar muteber zabıt 

varakaları; Âdi zabıt varakaları; hilafı sabit 
oluncaya kadar muteber olan zabıt varakaları.... 

Dosyalarda bulunanlar zabıt varakaları mahi
yetinde değildir. 

Arkadaşlar, zaten Meclisi Âli, 1946 senesi se
çim mazbatalarına yapılan itirazlar ve şikâyet
lerin zabıt varakası olmadığı hakkında karar ver
mişti. 

Binaenleyh arkadaşımız hakkında isnat edi
len suç tesbit edilmemiştir, karineler, deliller yok
tur. Yani masuniyeti teşriiyesinin kaldırılmasını 
icabettirecek mahiyette değildir, kanaatbahş 
değildir. îhbar vardır, fakat birbirini müeyyit 
değildir, mükezziptir. Sokakta beş kişi toplan
mış, bir zabıt varakası yapmış, ondan farkı yok
tur. Velevki polis, komiser olsun... Maznun ol
ması melhuz olan zata imza teklif olunması, 
imza etmezse, imtinaınm bildirilmesi lâzımdır. 

Onun için bendeniz komisyonda bu karaca 
muhalif kaldım, zannederim ki, Heyeti Âliyeniz 

1026 — 



B : 72 24. 3 
de 1946 da olduğu gibi kanaatini, içtihadını ! 
muhafaza edecektir. 

BAŞKAN — Kırsever. j 
ALI RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Mulı 

terem arkadaşlar; Sadık Aldoğan'nı «erek Mec 
üs kürsüsünden ve gerekse Meclis dışındaki top 
]ilhaklarda tenkidlerini \aparken sert ve ağır 
konuştuğunu bugün öğrenmiyoruz. Dört sene-
denberi devam eden siyasi hayatında bu kürsü
den konuşurken hep beraber dinledik. Arkada
şımızın senelerce askerlik hayatında alıştığı gibi 
konuşması tarzını, ne kadar sert olursa olsun 
iyi niyetine binaen, hoş görmek lâzımdır. Ana
yasanın 17 nci maddesinin milletvekillerine bah
şettiği teşrii masuniyet haklarının mâna ve ga
yesi, bir milletvekilinin hiçbir kuvvetin tesiri 
altında kalmıyarak ve korkmayarak tenkidlerini 
serbestçe yapmasını temin etmekten ibarettir 
Eğer bu hak olmasaydı, muhalefet için susmak
tan başka çare yoktu. Halbuki Türk Milleti de
mokrasi rejimini benimsediğine göre, iktidarın 
muhalefetten bekliyeceği, yalnız «bravo» sesleri 
değildir, icabında ağır tenkidlere de mâruz ka
lacağından, sabırlı ve mütehammil olması lâzım
dır. 

Şimdiye kadar Aldoğan aleyhine tertip edil
miş olan ihbarlardan en mühimini, hâlâ unutl-
mıyan meşhur suikast meselesidir. Bir taraftan 
evi ve üstü aranırken, diğer taraftan da teşrii 
masuniyetinin kaldırılması için Meclise müracaat 
edilmişti. Bildiğiniz gibi ogün Meclis, tarihi 
karar?nı vermiş ve bu kararı mütaakıp çok geçme
den Aldoğan hakkındaki ihbarın şeni bir iftira
dan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Arkadaşlar; Meclisin bu isabetli ve âdilâne 
kararı, meydanda dururken, Sadık Aldoğan 
aleyhinde tertip edilen bu kabil ihbarların, ve
himden ibaret olup hiçbir kıymet ifade etmediği
ni ispat edecek en kuvvetli bir delildir. Binaen
aleyh Yüksek Meclisin kararını verirken aynı 
şekilde yalnız vicdanlarının, emrine tâbi olaca
ğına inanıyorum. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bâzı bedahat derecesine gelmiş ha
kikatler üzerinde münakaşa yapmak, hakikaten 
yorucudur. İşin hukuki cephesi üzerinde, dün
yanın hiçbir memleketinde, münakaşa mevzuu 
olacak bir nokta kalmamıştır. Generalin bah
settiği mesuliyetsizlik (İrresponsabilite Parle-
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mentaire), yalnız ve yalnız Milletvekilliği vazi
fesi ile ilgili olan fiil ve hareketler için, onları 
himaye etmek için konulmuş gayet istisnai bir 
esastır. Çünkü bu esas, aynı zamanda yine 
Anayasamızın 69 ncu maddesindeki, bütün va
tandaşların kanun karşısında eşit olduğu hak
kındaki prensiple tezat halinde gibi görünür. 
Bunun konulmasının sebebini, arkadaşlar izah 
ettiler. Milletvekili, bu kürsüden veya dışar-
da bir yerde, milletvekilliği vazifesini tam ve 
mutlak bir istiklâl içinde yapar, bu da Millî 
hâkimiyetin tam ve kemal halinde tecellisine 
imkân verir. Mesnedi bu olunca, onun vazifesi
nin ilgili olduğu işlerde, sorumsuzluğu yok
tur ve sorumsuzluktan bahsedilemez. 

Fransa Anayasasından bahsettiler. Ben de 
pratikten bir misal getireyim. 

Bir işçi mebus, bu kürsüden, ameleyi grev 
yapmaya sevk veya teşvik eder, bunun için 
hiçbir şey yapılamaz. Fakat mebus, bir işçi 
mebusuyum diyerek, işçi mahallesine gider, 
ameleyi greve teşvik ederse, Meşhut suç oldu
ğu için, mahkemeye verirler. Çünkü aynı hâ
dise, dışarda yapıldığı ve aynı sözler dışarda 
söylendiği zaman, artık mebusluk vazifesiyle 
ilgili mahiyetini kaybetmiştir. Demek ki, işin 
prensipinin konması lâzımdır. Mebusluk vazife
siyle ilgili olan bütün fiiller dışında mebusluk
la alâkası olmıyan işerde kanuni himayenin 
lıikmstivüeudu kalmaz. 

Hasan Dineer arkadaşımız, mesuliyetsizliğe 
gidemediler, mesuliyetsizdir, sorumsuzdur di
yemediler. Yalnız, maddi vakıalara temas ede
rek, zabıt varakalarının ispat kudreti üzerinde 
mütalâalarda bulunduktan sonra memleketin 
bir afla karşı karşıya bulunduğu sırada bir mil
letvekilinin siyasi bir suç isnadından dolayı do
kunul mazlığunn kaldırılması talebinin nasıl bir 
tablo teşkil ettiğini anlatmaya çalıştılar. Ben de 
lııı tablonun bir başkasını çizeyim müsaadenizle : 

Arkadaşlar, demokrasinin en büyük feneri 
hürriyet olduğu kadar en büyük düşmanı da 
demagoji ve emniyeti suiistimaldir. Bu hareket
ler memlekette hüküm sürmeye başlarsa, sövme 
politikası, tedhiş politikası devam ederse, çok 
korkuyorum, samimî olarak söylüyorum, çok 
korkuyorum ki, demokrasi bundan müteessir 
olacaktır. Demokratik hayatımızdaki inkişaf 
lâzımgelen seyrini takip edemiyecek diye kor
kuyorum. 
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Binaenaleyh, Anayasa Komisyonunu vazife- I 

sini yaparken, bütün bu mülâhazalara lâhik ola
rak, Meclis kapanıyor, Af Kanunu varmış yok 
muş noktalarından hareket etmiş değildir. O, 
kendisine verilmiş bir- işi bunların tesirinden 
uzak kalarak, tetkik etmiş ve raporunu buraya | 
getirmiştir. 

Arkadaşlar, Osman Nuri Koni arkadaşımız, 
ihbar vardır, vesika yoktur dediler. Vesikaların 
nasıl tanzim edildiği ve kıymetleri, hukuk usul
lerimizde vardır. Zabıtaya akabinde müracaat 
edilmiş, o da zaptını tutmuştur. Bunlar teferru
attır. Arkadaşlarımız şu vardır; şu yoktur der
lerken Sadık Aldoğan burada bunları söylediği- I 
ni itiraf etmiş, ben böyle konuşurum, demiştir. 
Burada konuştular, bu tarz çok güzel bir ko
nuşma tarzıdır arasıra bâzı arkadaşlara tarizler 
yaptılar. Fakat bunları hoş görmeye alışmalı
yız. Ama bir adama doğrudan doğruya namus
suz demek, hiçbir suretle tevili mümkün olmı-
yan bir suçtur. Bu suçlar arkadaşlar, memleke
tin müesseselerine, Devletin organlarına karşı j 
işlendiği zaman, bunun sonu nereye gider diye I 
ciddî surette düşünmemiz lâzımdır. Memlekette 
bütün istinat edeceğimiz Büyük Millet Meclisi 
gibi, kanuna hürmet gibi, Hükümete saygı ve 
Hükümet otoritesinin tesisi gibi zaruretler kar-
şırmda gösterilen lâubaliliklerin bu müesseseleri 
yavaş yavaş yıpratıcı olacağı muhakkaktır. 
Bundan, Devlet müteessir olur, memleketin si
yasi hayatı müteessir olur. Binaenaleyh mesele
nin hukuki cephesi gayet açıktır. Hiçbir surette 
17 nci madde, bir milletvekiline istediği yerde, 
istediği küfrü savurmasına müsaade etmek üze
re ve bu maksatla konmuş bir madde değildir. 
Bunu bilmek ve anlamak için hukukçu olmaya 
da lüzum yoktur. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Kü
für başka, tenkid başka. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Anayasa
nın 17 nci maddesinin sebebi vâz'mı arkadaşla- t 
rını izah ettiler. Ben, bunun tekrarına lüzum 
görmüyorum 

Binaenaleyh arkadaşlar, ortada ne bir husu
si maksat vardır, ne bir istical, vardır ve ne de 
her hangi bir başka sebep ve kasıt gibi bir şey
ler vardır. Niçin Ahmet Tahtakılıç; zatıâliniz 
hakkında bir teşriî masuniyetin ref'ine dair bir 
dosya yoktur? I 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ada

let Bakanlığı yaptınız.. 
ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Sorulabi

lir. 
Resmî bir makamın mümessilleri olan zabı

ta memurlarının imzaları ile, onların mesuliyet
leri altında, tutulmuş zabıt varakaları, tamamen 
kendilerinin janr 'ma uygundur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — İt
ham etmeyiniz nereden biliyorsunuz jaurına 
uygun olduğunu? 

ALÎ RİZA TÜREL (Devamla) — Kendisinin 
dışardaki konuşma tarzından, gazetelerden pe
kâlâ anlıyoruz. 

Arkadaşlar hulâsa etmek isterim : 
Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize; — Oya ko

yun, bu iş bitsin artık. 
ALÎ RIZA* TÜREL (Konya) — Efkârı umu-

miyenin her hangi bir kanuni hata karşısında 
olduğumuz kanaatine düşmemesi lâzımdır. Bu 
bakımdan izaha lüzum görüyorum. Yüksek he
yet bir suç ihbarı karşısmdadır. Bunun usule 
aykırı olup olmadığını takdir edersiniz. Açık
ça Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir suçu 
olduğunu ifade ettik. Karar Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar; Dinçer arkadaşımın açıkça 
ifade ettiği gibi meseleyi; Anyasanm 17 nc : 

maddesinin Millî hâkimiyet müessesesini ayakta 
tutmak için bir prensip olarak konulduğunu an
layış, bir de bizatihi hâdisenin mahiyetine ve 
bu masuniyetin kaldırılmasına ait taleplerin is
tinat ettiği vesikalar ve bu işin cereyan tarzına 
ait olmak üzere iki safhada mütalâa etmek lâzım-
gelir. 

Eğer Ali Rıza. Türel arkadaşımız hâdiseden 
ayrılarak, adetâ kendi reyini ve hissiyatını başka 
insanlara telkin etmek gibi bir haleti ruhiye ile 
Sadık Aldoğan'm janrmdan bahsetmese idi 
ben de burada kendisinin suikast hâdisesi dola 
yısiyle encümende Aldoğan'm dokunulmazlığının 
kaldırılması. için yaptığı gayretlerden hiç bah
setmeyecektim. 

Arkadaşlar; İhbar geldi, orta yerde diğer 
şerikler hakkında tevkif kararı vardı. Hüküme
tin bir tebliği ve bîr tevkif vo arama kararı vardı. 
Teşriî masuniyetin kaldırılması talebini Ali 
Rıza Türel hemen kabul etmişti. 
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Hükümetin bu tezkeresinde samimiyet var 

mıdır, yok mudur? Bir an bakarız, samimiyet ol
duğuna kanaat getirdiğimiz anda kabul, ederiz 
diye ısrar ediyordu. Bereket versin ki, arkadaş- j 
lar, iftira olduğu artık adlî takibatla da anlaşıl- ! 
m iş olan bir ihbardan dolayı bir arkadaşın masu
niyetinin kaldırılması bir tesadüf eseri olarak ; 
tahakkuk etmemiştir. i 

Sırf Ali Rıza Türel arkadaşımız, masuniyet 
müessesesini kendisine göre anlıyabilir, fakat 1 
Aldoğan'm şahsını ele alarak, evraktan, hâdise- | 
den, prensipten ayrılarak hissiyatını ortaya ko- ; 
yamaz. kendisi Meclisi büyük bir hataya sevke-
diyordu. 

Bunu, Ali Rıza Türel'in masuniyet müessese
si hakkındaki telâkkisini ortaya koymak için i 
ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar, encümende de açıkça izah ettim. ! 
Sadık Aldoğan siyasi kanaatlerini bu Mecliste i 
mütaaddit vesilelerle açıkça ortaya koymuştur, j 
Aldoğan, bu memlekette insan Hakları Beyan- ! 
namesine riayet edilmediği ve namuslu seçim ' 
yapılmadığı meselesi üzerinde duruyor. 

Bizim Anayasamızın hususiyeti, Anayasanın i 
hiçbir maddesi tefsir edilemez, savsaklanamaz, 
hiçbir suretle de indî telâkkilerle bir mütalâa . 
dermeyan edilemez. 

Kendileri, bir Fransız işçi mebusunun Fran- i 
sız Meclisinde grev yapılmasından bahsettiği i 
halde dışarda aynı suretle hareket etmesine im- ! 
kân olmadığından bahsetti. I 

Adalet Bakanlığı yaptılar ve aynı zamanda j 
Karma Komisyon sözcüsüdürler, kendisinden i 
soruyorum, Mecliste bir milletvekili memleke- j 
tin iktisadi menfaatleri falan işçilerin grev yap
ması noktasındadır, diye bir fikir beyan etse ve 
dışarıya çıkıp, ben gittim Mecliste konuştum, bu ; 
memleketin iktisadi menfaati için fal en işçilerin ! 
grev yapması lâzım olduğunu izah ettim, dese j 
mesul olur mu? (Gürültüler) | 

Türk Anayasası masuniyet müessesesini j 
prensip olarak vaz'etmiş ve, Meclisteki düşünce : 
rey ve mütalâalarını hariçte de aynı şekilde va- l 
tandaşlar karşısında - ister 500 kişi, isterse 5000 j 
kişi olsun - anlatabilmesi esasını kabul etmiştir. | 
Hattâ Ali Rıza Türel hiç olmazsa rüyasında 3 - 5 I 
bin kişiyi karşısında bulup da bu kanaatlerini 1 
anlatmak ihtiyacını duymaktadır. j 

Arkadaşlar, Fransa Anayasasından falan mi- | 
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sal getirmeye ne lüzum var. Türk Anayasasında 
masuniyet müesesesi gayet açık olarak tesis 
edilmiştir, tefsire ihtiyaç yoktur. 

Arkadaşlar zabıt varakalarını teker teker 
okusanız, şu Meclis müzakeratmın seyri müsait 
olsa, bugünkü haleti ruhiye müsait olsa, Aldo
ğan'm peşine, Hükümet tarafından sureti mah-
susada polisler memur edilmiş olduğunu görür
sünüz. Meselâ Karşıyaka'daki toplantı hakkın
daki zabıt şöyledir: (Aldoğan geldi, partili ve
ya partisiz, şu kadar Halk Partisinden şu kadar, 
adam vardır.) 

Arkadaşlar eğer bu memlekette içtima hür
riyeti varsa, bu memlekette milletvekillerinin 
kanaatlerini serbestçe söylemesi hürriyeti var
sa, Millet Partisinin toplantısında Aldoğan si
yasi konuşmalar yapacaktır. Aksi takdirde de
mokrasi var denebilir mi? Bu zabıtlara, Osman 
Nuri. Koni. arkadaşımızın ifade -ettiği gibi, 
jurnal denir. 

Asıl fecii şurada: Ben, İstanbul'a ait dosya
lara gelince birkaç toplantıda Aldoğan'la bir
likte bulundum. Aldoğan İnsan Hakları Be
yannamesine bu memlekette riayet edilmediğini, 
Hasan Saka'nın da ismini söyliyerek, açıkça 
vatandaşlara anlattı. Fakat zabıt varakasında 
bu fikir ve kanaatin ifadesi bir tarafa bırakıla
rak yalnız birkaç kelime üzerinde durulmuş. 
suç icadedilmiştir. Böyle bir kâğıda dayanıla
rak masuniyetinin kaldırılması suretiyle adlî 
takibata girişilmektedir. Ali Rıza Türel, işte 
acele yoktur diyor. Bir adlî tahkikatın ne gibi 
merhalelerden geçtiğini, içinizde1 müddeiumumi
lik, hâkimlik yapanlar var, bilirler. Polisten 
adliyeye, adliyeden Adalet Bakanlığına, Adalet 
Bakanlığından, Başbakanlığa, Başbakanlıktan 
da Meclise gelir. Arkadaşlar, Martın 5 inde bir 
toplantı oluyor, orada bir hâdise vâki oluyor, 
polis tesbit ediyor, müddeiumumiliğe intikal 
ediyor, oradan Adalet Bakanlığına gidiyor. 
Mevkuftu hâdiselerde, Adalet Bakanlığının iz
nine tâbi olan hâdiselerde bile Adliye teşkilâtı
mızın bu kadar sürat gösterdiği vâki değildir. 
Dikkatinizi çekerim. Yani mücerret burada 
Aldoğan'm siyasi fikir ve kanaaterinden; Mec
liste de açıkça ifade ettiği, memlekette de her 
zaman ifade ettiği ve bu suretle Türkiye'deki 
demokrasi mücadelesine ve vatandaşın siyasi 
hak ve hürriyetlerinin tanınmasına hizmet et
tiğine vicdanımla kani olduğum fikirlerini bir 
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yana bırakıp birkaç kelime ele alınmak sure
tiyle teşriî masuniyetini kaldırmaya gitmek 
büyük bir hatadır. Komisyonda da söylediğim. 
siyasi tenkidi erin hududunu, müsamaha hudu
dunu genişletmedikçe fikrî hürriyetten bahset
meye imkân yoktur. Komisyondaki misallerimi 
eynen vereceğim. 

Ulus Gazetesinde son 15 gün içmde iki ka
rikatür çıktı. Bunların ihtiva ettiği mânada 
tezyif vardır, hakaret vardır. Buna mukabil 
bir başka gazetede de Halk Partisine ait ka
rikatürler çıkmaktadır. Biz bunları siyasi ve 
tenkid mânasnda anlıyarak gülerek seyredip 
geçiyoruz. 

İnsan Hakları Beyannamesinden bahseder
ken, bu memlekette namuslu seçimler yaplma-
mıştır demek, suç değildir. Buradaki namus ke-
imesi, tasavvur ettiğimiz manada, bir adamın 
.şahsiyeti mâneviyesine tevcih edilmiş bir hare
ket değildir. Hukuk anlayışına göre, İnsan 
Htakları Beyannamesine göre ifadesi ve kana
atinin izharına bağlı bir şeydir. Demek ki, ke
limeyi. tecrit edip de siyasi fikir ve kanaatinden 
dolayı bir adamı mahkûm etmek isterken, hiç
bir zaman masuniyet müessesesini düşünmemez-
lik edemeyiz. Çünkü her milletvekilinin arka
sına böyle üç polis takdığımız zaman bu çeşit 
ihbarlar elde etmek gayet kolaydır. 

Yine komisyonda da söyledim, eğer Halk 
partisi toplantılarnda muhalefet hakkında söy
lenilen sözler bu hususta vazifeli üç polis ta
rafından tesbit -edilse o zaman mukabil suç 
isnatlariyle karşılaşmak çok mümkündür. 
Halbuki. Halk Partisinin, bu toplantılarının bir 
tanesi, bile ne takip ediliyor ne de tesbit edili
yor. Aldoğan'm Karşıyaka toplantısında olduğu 
gibi, siyasi, toplantının mahiyeti, orada bulunan
ların partili olup olmadığı kaydedildikten .son
ra, fikri bii' tarafa bırakılıp, «Hasan Saka San-
fransisko'da bir beyanname imza etti, fakat be
yannameye riayte edilmedi» sözünü esas fikir
den. tecrit ederek, aradan tek bir kelimeyi ele 
almak suretiyle suç tasni etmek ve bu suç an'a-
yışına göre teşrii masuniyetin kaldırılması yo
luna gitmek, tekrar edeyim, çok hatalı ol uf. 17 
nci. maddenin tesbit ettiği esaslar muvacehesin
de Aldoğan'm. insan haklarına riayet edilmedi
ğine dair bu. kürsüden ifade ettiği fikirleri dı
şa rd a tekrar etmesinin, suç sayılması gibi sakat 
bir yo'a gitmiyelim. Aksine hareket hiçbir za

man, hiçbir suretle, akılla, mantıkla, insafla 
kabili telif değildir. Onun için Meclisin böyle 
bir yola sürüklenmemesini canü gönülden temen
ni ederim. 

(•11. SADİK ALDOGALY (Afyon Karahisar) 
-•• Muhterem arkadaşlar; Nazım Poroy arkada
şımız bu 17. maddenin, P>. M. M. nin zannede
rim ikinci devresinde olacak, oradaki müzake
resi tarihinden bahis buyurdular. Bu mütalâa
ları, aşağı yukarı, benini. Anayasanın 17. mad
desini anladığım gibidir. Kendilerine teşekkür 
ederim. Bilhassa Anayasanın ilk. yazılış şekli be
nim yanımda yoktur, zatiâlinizde varsa verin, 
burada, aynen okuyayım. Nazım Poroy arkada
şım söyleyin, yanlış mı anlamışım? Anayasa ilk 
yazılışında «Bir Milletvekili Millet Meclisimi eki 
ve- Meclis dışındaki rey ve mütalâasından Ço
rumlu değildir» şeklinde imiş.. Oya; değil mi 
Xazını Bey? 

NAZIM POROY (Tokad) — Kısaca arzede-
yim: «Hiçbir mebus dahilde ve hariçteki rey ve 
mütalâasından mesul olamaz.» 

(d. SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Ta
mam. 

NAZİM POROY (Tokad) - - Ama bu madde 
encümende müzakere edilirken, mazbata muhar
riri de dâhil, «hariç» kelimesinin tayymı. isti
yorlar. 

(41. SADİK ALDOĞAN (Devamla) —• Na
zım Poroy arkadaşımız okudu. Bu madde ilk 
defa, İkinci Büyük Millet Meclisinde, bu şekil
de yazılmış, sonra başka şekle girmiş. Fakat 
İkinci Büyük Millet Meclisinin üzerinde müta
lâa. serdetmiş ve karara varmış olduğu hükmü 
ar.li, «bir midetvekilinin. Meclis içindeki, ve Mec
lîs' dışındaki rev ye mütalâasından mesul ola-
mıyacağı» şeklindedir. Hakkı hâkimiyeti bu şe
kilde tecelli ettirmiştir. Teşekkür ederini. 

NAZİM POROY (Tokad) Türüm, meselesi 
ayrı.. 

Ol. SADIK ALDOĞAN (Devamla) - O za
ten başka bir maddedir. (Hayır sesleri) Bizini 
Anayasamızda, ikisi beraber yazılıdır, başka 
milletlerin anayasasında bu ayrıdır'. Doğru
dan doğruya suç olan şeyler, birtakım fiiller. 

Şimdi bu 17 nci madde, şöyle yapılmış, diye 
tafsilâta geçerek başınızı ağrıtmıyaeağım. Ben 
anladığımı huzuru âlinizde etraflı şekilde arzet-
tim. 
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Şimdi Ali Kıza Türel arkadaşımız allarına' 

magrnren sövlüvorum, kıraldan fazla kıral ta-
' ' ' . ı 

raftan oluyor. Efendim, insan Hakları Beyan- | 
namesi ve bizim Anayasamız, vatandaş lar hangi | 
vazifede olurlarsa olsunlar Kanun önünde mü- I 
savidirler ve hiç bir şahıs için, hiç bir zümre için j 
hususi imtiyaz veren kanun çıkmaz, diyor! j 

Halbuki, o geçen mahut suikast iftirası me
selesinde Ali Kıza Bey arkadaşımız Komisyonda j 
konuşurken çok tuhaf mütalâalar serdetmiş... 
Gördüm. 

ALİ KIZx\ TÜREL (Konya) — Size öyle gö
rünür tabiî.. 

(II. SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Ben 
pek hukuk adamı değilim ama, müsaadenizle 
az çok şeyler okumuşuz biz de... (Gülüşmeler). 
Anayasa hukukunda ... Bahusus merak ettim. 
Ben siyasi hayata atıldığım gündenberi bu işin 
üzerinde kafa patlatan bir arkadaşınızım. B,e-
nira hukuk anlayışımla onun hukuk anlayışı ara
sında öyle uçurumlar var ki, tarif kabul etmez. 
Ama Ali Kıza Bey haklıdır, ben haksızım, ben 
haklıyım, o haksızdır demiyorum. Ama ikimizin 
anlayışlarımız arasında büyük bir fark vardır 
ve bu fark da bariz olarak Ali Kıza Beyin Hü
kümet taraftarı olmasındadır. 

Ferdi daima ikinci plânda. Hükümeti bura
da (yani yukarda) tutmaktadır. Ali Rıza Be
yin fikrine göre Adalet huzurunda vatandaş 
burada (yani aşağıda) Hükümet hurda (yani 
yukarda, yüksekte) dir. Ama benim anlayışıma 
göre Adaletin önünde Hükümetle vatandaş mü
savi vaziyettedir. Benim anladığım budur. 

İnsan Hakları Beyannamesinin 10 ncu ma'd- I 
desini okuyorum: «herkes, gerek kendi hak ve ve
cibeleri ve gerekse kendilerine isnat edilmiş olan 
bir suç hakkında karar verecek' müstakil tarafsız 
mahkemeler önünde, tam müsavat dâhilinde, 
müdafaasının dinlenilmesi haklarının aranıl
ması ve yerine getirilmesi hakkına sahiptir. 

İnsan Hakları Beyannamesinin 10 ncu mad
desine göre adalet önünde Hükümet de. vatan
daş da müsavidir. 

İşte Ali Rıza Bey arkadaşımızla burada ayrı
lıyoruz. Çünkü o, Hükümeti yukarda tutu
yor, vatandaşı aşağıda tutuyor. Demokraside 
ne olursa :olsun, ister Cumhurbaşkanı olsun, 
ister Milletvekili olsun, isterse Bakanlar Kurulu 
üyesi olsun, sokak süpüren vatandaştan ne hay-
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siyet bakımından, ne haklar bakımından kıl 
kadar bir farkı yoktur. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) - • 
İyi ya, ikisine de küfür edemiyeceksin. 

(İl. SADIK (Devamla) — Tatlı, tatlı konu
şayım diyorum bırakmıyorsunuz Ali Rıza Bey 
affedersiniz, kırılma. Çünkü karşınızda konu
şan adam, gidiniz kimi tanıyorsanız ve kim be
nimle konuşuyorsa onlara sorunuz; bir tek va
tandaşın kalbini kıracak, onu rencide edecek bir 
şey söylemişim midir? Eğer söylemişsenı o arka
daş gelsin desin ki, Aldoğan benim kalbimi kır
dı. :o zaman bir şey söyliyemem. Fakat ben emi
nim ki, hiçbir vatandaşın kalbini kırmış değilim. 

Ama siyaset adamlarına katiyen merhame
tim yoktur. 

(41. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Onlar in
san değil mi? 

(41. SADİK ALDOĞAN (Devamla) — Şüp
hesiz insanıdır. Ama memleket işlerinde Hükü
met anlayışında, insan hakları anlayışında, ne 
derseniz deyiniz, elimden kurtulmanın imkân 
ve ihtimali yoktur. 

(41. FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Nezih bir 
dil lâzım değil mi? 

(41. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Paşam. 
herkesten daha iyi' beni sen bilirsin. Yani senin 
bana isnat etmek istediğin şeyleri, sen, biliyorsun 
ya... (Gülüşmeler). Şimdi arkadaşlar; Anayasa 
nın 1.7 nci maddesinin birinci fıkrası benim isti
nat ettiğim ve üzerinde durduğum en mühim 
noktadır. Şimdi bakınız, meselâ, Aldoğan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetini tahkir etmiştir 
diye bir haber bütün dünyaya yayılsa - ki yayı
lacak, tabiî yayılmaz olur mu? - Yalnız benim. 
için d eğik bütün dünya bize ne der? Yahu, der, 
insan Kakları Beyannamesinin 10 ncu maddesin
de şu yazılı idi: Her şahıs fikirlerinden ve fikir
lerini izhar etmekten taciz edilmemek hakkına 
;•••!hi|.)tir. Bırakın tecziyeyi, taciz dahi edilme 
sini kabul etmiyor. E, şimdi bir milletvekili 
şöyle demiş, böyle demiş falan diye. Bırakın .so
rumluluğu, vatandaşın rahatsız edilmesine bile 
razıdeğildir. Bir milletvekili beyanatında şunu 
söylemiş diye rahatsız edilirse kardeşlerim, rica 
ederim dikkat buyurun, bütün dünyaya gülünç 
oluru/. Böyle şey mi olur? Şimdi başınızı çok 
ağrıtmıyayım, Karma Komisyonun raporu. 
Anayasanın 17 nci maddesine aykırıdır. Bunun 
Büyük Millet Meclisinde münkaşası dahi Anaya-
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saya mugayirdir. Bu benim mütalâamdır, benim 
anladığım budur. Bunun, böyle olduğunu, bütün 
dünya anayasaları ve bizim Anayasanın 17 rıei 
maddesi göstermektedir, bunları kemali sami
miyetle sizlere arzetmekle buradaki sözlerime son 
veriyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz, buyurun. 
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Etendim, 

Encümende geçen bir hâdise dolayısiyle şahsımı 
mevzuııbahsettiler. Efkârı umumiye bilmez, bu 
ııu açıklamak mecburiyetindeyim. Söz istiyo
rum. (Kâfi kâfi, kifayet takririni oya koyunuz 
sesleri). 

BAŞKAN —- Ahmet Oğuz arkadaşımıza söz 
verdim, konuşacaklar, Ali Rıza Türel arkadaşı
mızın ismi mevzuubahs olduğu içm söylerler. 
müteakiben kifayeti oya sunarım. 

Buyurun Ahmet Oğuz. 
BAŞKAN — Açık oya sunulan kanun tasa 

tısına oy vermeyen var mı? Oy toplama işi bit 
mistir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Arkadaşlar; 
adı geçen Millet Partisi Kumkapı toplantısında 
ben de bulundum. Ogün en son söz alan ve ko
nuşan bendim. Karşımızda iki arkadaş vardı, po
lis memuru, ikisini de tanırım. Zaten muhale
fette olup da onları tanımamak kabîl değildir, 
sık sık tesadüf ederiz. Birisinin elinde kalem, 
kâğıt, bir gazete kenarı, köşeye çekildi. Öteki 
oturduğu yerde dinliyordu. Konuşmalar bitti. 
Ertesi günü Eskişehir'deyim. Arkadaşlar dedi
ler ki, Ulusu gördün mü? Hayrola, ne varmış0 

dedim. Siz kovalanmışsınız, Sadık Aldoğan, af 
federsiniz, yüz numaraya kaçmış, çıkamamış. 
Ulus'ta bu haber var. Bayur arkadaşım, Sadık 
Aldoğan, sıra ile konuştu. En sonunda da ben 
konuştum ve konuşmayı bağladım. îşte bu otu
rumdan çıkarılan havadisin biri bu. Bu havadis 
üzerine biz, arkadaşlarla biri birimize bakarak 
hayret ettik. İnsanlık, haber verme, bu memle
kette ne kadar düşmüş ki, ne kadar alçalmış ki, 
vukuu ohnıyan, eserine tesadüf edilmiyen bir 
hareket, ciddî olduğunu iddia eden bir gazele 
nin ilk sayfasında yer almaktadır. 

Şimdi arkadaşlar; ben şu veya bu hareketi 
değil, bir yerden diğer bir yere giden haberin 
nasıl uçurulduğunu, mahiyetinin nasıl tahrif 
edildiğini aızetmek için bunu söyledim. 

Yine aynı iş münasebetiyle meydana geldiği 
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için, önünüze sermek mecburiyetini duyduğum 
bir hâdiseyi daha arzedeyim. Ogünkü konuş
malarda (rezil) kelimesi geçti, bu Moskova ida
resine muzaftır. Ogünkü konuşmalarda (kepaze 
lik) kelimesi geçit. Fakat bu hiçbir şahsa ve hiç
bir hükmi şahsiyete muzaf değildi, bâzı işlerin 
yürüyüşüne muzaftı. 

Şimdi orada konuşulan bir mevzuu kavramakta 
ne dereceye kadar muktedir olduğu anlaşılama
yan ve o mevzuu bir gazete kenarına yazmaya ça 
lışan bir kimsenin şu veya bu şekildeki beyanı üze
rine, Sadık Aldoğan'm teşrii masuniyet mües
sesesinin ehemmiyeti üzerindeki ısrarları yanın
da, mahiyeti meçhul yalan havadislerin bir yan
dan gazetelere intikali muvacehesinde, böyle bir 
müessesenin zedelenmesini Yüksek Meclisin ne 
dereceye kadar kabul edebileceğini düşünüyorum. 

Arkadaşlar; Komisyonda yirmi küsur dosyası 
olan bir arkadaşın birçok dâvalarının intaç edi
lip Tüzük muvacehesinde, bugüne kadar Kamu
taya gelmesi icabetmez midi? Meclisin son gün
lerinde, tatile takaddüm eden bu günlerde, dün
ya karşısında, hak ve hürriyet yolunda, demok
rasi yolunda yürüdüğümüzü iddia ettiğimiz bu
günlerde, bu anda, bu saatte bir arkadaşımızın 
böylece, mahiyeti hüviyeti, inandırış kabiliyetin
den cidden şüphe edilmesi icabeden birşey yüzün
den masuniyet müessesesini zedelemeye asla 
ve kat,'a müsaade edilmemesi lâzımgelir. 

KEMAL ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Ya 
tedhiş yapmak istiyorlarsa. 

ATİMLT 0(TüZ (Devamla) — Şimdi arka 
daşlar; biz bir intikal devresindeyiz, bir biri
mizi kırmıyalım, hepimiz aynı yolun yolcusu
yuz, bu vatanda karşılıklı sevgi saygı ve mura
kabeyi eninde sonunda dirilteceğiz. Bunun ya
kın senelerde olacağına kani değilim. Bütün 
hücreleriyle, bütün müktesebatiyle bu iş birli
ğinde durmıyacağım. İnsanlar henüz bu dâvayı 
yürütecek kabiliyette değildir. Fakat lütfedin, 
bu dâvayı yürütelim. Şahsi, şu veya bu düşün
celerle, bir teşrii masuniyet müessesesinin kö
küne dinamit koymayalım. Ben de o toplantıda 
bvdundum. Bu kelimelerin ne mânada kullanıl
dığını sövüyorum. Ne denildiğini anlamaktan 
âciz bîr insanın gazete kenarına yazdığı iki sa
tırla teşrii masuniyet kaldırılamaz. Bunların 
i-imlerîni söylemiyorum. Memurdurlar, işlerin
den atılırlar, Kendilerini gayet iyi tanırım. Bi-
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risi orada konuştuklarımdan dolayı beni tebrik 
etmekte gecikmedi. 

Şu halde arkadaşlarım, üzerinde hassasiyetle 
durmak zorunda bulunduğumuz teşrii masuniyet 
müessesesini; kandırıcı olmıyan, inandırıcı bu
lulmayan, yanlış anlamaya müstenit insanlarla 
bu şekilde intikal ettirmiş olan haberle inanıp ze-
delemiyelim, elimizi -vicdanımıza koyarak kararı
mızı verelim. 

Arzettiğim konuşma hakkında Ulus gazete 
sinde çıkan yazı da baştanbaşa yanlıştır, korka
rım ki ikisi de aynı membadan alınmıştır. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
encümende cereyan etmiş olan müzakereleri ef
kârı umumiye bilecek vaziyette olmadığı için 
şimdi Tahtakılıe'm benim tarafımdan söylenmiş 
şekilde tasvir ettiği meseleye uzun boylu temas 
edecek değilim. 

Hükümet samimî ise veririz, samimî olduğu
na kani ise, demekle iktifa ettim. 

Burası bir mahkeme değildir. Teşrii masuni
yet müessesesinin sebebi ihdası olan vakıalar, ya
ni bir mebus, bir maksadı mahsusla mı takip 
ediliyor, kasıt var mı, bütün suç unsurları mev
cut mudur?. Lien forde, bu aranmalıdır, diyor. 
Zabıtları hangi zamanda açarsanız açınız, söy
lediklerimi tamamen orada bulacaksınız. Fikir 
olarak, söylediğim fikirlerin hiç birisinin bir zer
resini eksiltmiş değilim, geri almış değilim. Çün
kü fikir benim değildir. Bütün dünya ulemasının 
üzerinde ittifak ettiği fikirlerdir. Burası mahke
me değildir arkadaşlar ve mebus için teşrii ma
suniyet bir imtiyaz değildir. Bunu da biliyoruz. 
Teşrii masuniyet imtiyaz olmayınca, bu müesse
se ancak sebep, maksat ve hikmeti vaz'ma uygun 
şekilde kullanılır ve tatbik edilir. Bu müessese me
busun vazifesini serbestçe görsün diye kurulmuş. 
bir himaye müessesesidir. 

Şimdi, Aldbğan arkadaşım bu kanaatlerini 
muhafaza edebilirler.. Mesuliyetsiz midir?. De
ğil midir?. Kendileri bu kanaatlerini muhafaza 
edebilirler. 

Mesuliyetsiz midir!. Mesuliyetti midir?. Ob
jektif bir şekilde bunu başka makamların tâyin 
etmesi lâzımdır. Mesuliyetsizliğin mevzuubahs 
olmadığı gayet açık bir hakikattir. Bunda ısra
ra lüzum yoktur. Bütün arkadaşlar da bunda 
müttefiktirler. Mesele, fikirlerin küfrederek, sö
verek değil, fikir söyliyerek, kuvvetli delil ve 
mantıka istinat ederek söylenmesindedir ve böy-
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! le fikirlerdir ki, daha tesirli olur. Küfretmeye 

mecbur mudur?. Çok güzel konuşuyor. Etrafı sü
rüklemesini biliyor. Niçin cemiyet nizamına uy
gun olmıyacak tarzda söylüyor?. Bizim vazife
miz, komisyon olarak, vazifemiz herşeyden ev
vel bir hukuk Devleti olarak cemiyet içinde ka
nunun, nizamın cari olmasını herkes gibi istiyen 
ve vatandaşları kanun nazarında müsavi ve ka
nunları her şeyin üstünde tutan bir durumda kal
maktır. Binaenaleyh ben de, nizamı içtimai na
mına mütalâamı arzediyorum. (Kâfi kâfi sesleri) 

Bana bir sual tevcih ettiler, onu da kısaca ce
vaplandırayım : 

Bakınız Mecliste söylediğiniz için, masun 
oluyorsunuz. Bizim Anayasamızın o maddesini o 
şekilde anlamakla nasıl bir vaziyet hâsıl olur?. 
Meselâ, ben burada askeri ihtilâle teşvik ediyorum 
beni mahkemeye verseler, hiçbir mahkeme buna 
bakmaz. 

Eğer müddeiumumi mahkemeye vermiş ise, 
mahkeme dâvaya bakamaz. Bu mesuliyetsizlik 
ebedidir. Ama dışarıya gider de aynı şeyi söy
lersem, ben mesul olmam olur mu? O takdirde 
burada Aanayasa ne oluyor, cürmü teşvik edici 
ve kolaylaştırıcı bir hale geliyor. Yani Anayasa 
suçları kolaylaştıracak bir mekanizma konusu 
olacaktır. (Kâfi seslerji). 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Son
ra görüşürüz. 

BAŞKAN — öneryeler var okuyoruz. 

Teşriî masuniyetimin kaldırılması hakkında
ki Karma Komisyon raporu Anayasanın 17 nci 

i maddesinin birinci fıkrasındaki milletvekili so-
| rumsuzluğunu hükümsüz kılmaktadır. 
j Bu raporun Kamutayca konuşma mevzuu ol-
j ması da Anayasaya aykırıdır. 

Bu itibarla bu raporun müzakeresiz reddini 
istiyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Sâdık Aldoğan 

i Başkanlığa 
Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan'm doku

nulmazlığının kaldırılması hakkındaki Karma 
| Komisyon raporunun reddini teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
I Hasan Dinçer 

• BAŞKAN — önergeler raporun reddini ta* 
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lep etmektedir. Oyunuza sunuyorum. Bu öner- 1 
geleri kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Çoklukla kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci raporu okutuyorum. I 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. tiadık I 
Aldoğan'tn, Milletvekilliği dokunulmamzlığtnın 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan I 
Karma Komisyon raporu (3/442) [1 | I 

(Rapor okundu). I 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Bir
kaç saatimiz kaldı müsaade ediniz de söz hakkı- I 
mızı kullanalım. I 

Arkadaşlar, şimdi Aldoğan'ın ikinci bir ko
misyon mazbatasiyle tekrar milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması teklif ediliyor. Bu I 
mazbata yalnız sivil ve resmî polislerin imzasını I 

taşıyan bir ihbara istinat eden ve meratip silsilesini I 
takip ederek Meclise gelen bir mazbatadır. Tarihi I 
de Eylül 1949 dur. Meclise Eylül ayında gıel- I 
miş. İçtüzük'ün, 30 gün zarfında müspet veya I 
menfi bir karar verilmesi hakkındaki prensipine I 
rağmmen huzurunuza bugün getirilmiş bulun- I 
maktadır. I 

Şahıslar fâni, müesseseler ebedîdir. Bugün, I 
masuniyeti kaldırılmış bir arkadaşın ma- I 
suniyetinin kaldırılmaması gibi bir talepte bu- I 
lunmak için tekrar buraya çıkmış değilim. Fa- I 
kat bunu Meclisin önünde ve efkârı umumiye I 
muvacehesinde ifade etmek borcumdur. Arka- I 
daşlar bu 7 - 8 toplantıda, polis memurları tara- I 
fin dan tanzim edilmiş zaptın tutulduğu Yenişe- I 
hir ve Kâğıthane toplantılarında ben de bizzat I 
vardım. Konuşma zabıtta olduğu gibi, bilmem I 
Macaristan veya Yugoslavya, ve Rus boyundu- I 
ruğu altında olduğu gibi, biz de bir boyundu- I 
ruk altındayız.. Filân falan şeklinde değildir, I 
-seçim emniyetinin yalnız kanunla mümkün ol- I 
madiğini söyledi. Bakınız diyerek, Macaristan I 
ve Yugoslavya'da, eskiden beri cari olan bir se- I 
çim kanuniyle seçim yapılır, bu kanunla, Rus I 
hegomonyası bu milletlere girmeden bu memle- I 
ketlerde seçim yapılıyor ve milletin iradesi te- I 
celli ediyordu. Fakat yalnız kanun seçim emni- I 

[1] 293 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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yetini temin etmez, seçimi idare edenlerin zih
niyeti, bir seçimin emniyetli olarak yapılıp ya
pılmamasına müessirdir. Binaenaleyh eski ka
nımla yeniden seçim yapıldığı halde bu memle
ketlerde bugün millî iradenin tecelli etmesine 
imkân yoktur, diye bu memleketlerden bahsetti. 

Çok rica ederim, orada yüzlerce insanın hu
zurunda konuştu. Bu sözleri elbette bir zapta 
geçecektir. O zabıttaki ifadesi mahkeme huzu
runda okunacaktır. Fakat Aldoğan böyle bir şe
yi söylememiştir. 

Asıl mühim olan mesele, işte size Meclis za
bıtları. Adalet Komisyonu sözcüsünün, bundan 
evvel yine Sadık Aldoğan'ın masuniyeti teşrii-
yesinin kaldırılması talebi dolayısiyle söylediği 
söz; zabıt varakasını ele almış, bundaki imzala
rı tetkik etmiş. Burada adı geçen insanlardan 
bir kısmına imza ettirmek üzere zabıt varakası
nı götürmüşler. Onlar, böyle bir şey vâki olma
dı diye yanını imza etmişler. Böyle mücerret bir 
zabıt varakasiyle bu hâdisenin vukuageldiğine 
kanaat getiremedim, diyor. Oradaki polis me
murları, toplantıda bulunan birkaç, vatandaşa 
bu zabıt varakasını imza ettirmek yoluna dahi 
gitmemişlerdir. Bu zabıt varakasının, jurnalia-
rm nasıl tanzim edildiğini Ahmet Oğuz gayet 
açık bir şekilde izah etti, bir gazete parçasının 
kenarına not edilip bilâhara ondan zabıt vara
kası polis veya sivil polis jurnalları tanzim ede
rek, onunla bir milletvekilinin masuniyeti teşrii-
yesinin kaldırılması suretiyle bir köprübaşı yo
lunu açmak, bu memlekete çok zararlı olacak
tır. 

Arkadaşlar, Bostancı toplantısında bir me
murun nasıl zabıt tuttuğunu anlatayım: Memur 
halkın ithamına uğramasından korkuyor. Bir 
köşeye çekilmiş, elinde bir sigara paketi, birta
kım kelimeler yazıyor, yazmaya çalışıyor ve bu 
kelimelerden zabıt varakası meydana çıkıyor ve 
bu zabıt varakası ile bir milletvekilinin masuni
yeti teşriiyesi kaldırılıyor. Memurun sıkıntısını 
anladım, orada gençler vardı, onların yanma 
doğru giderken ; memur bey, oturunuz, ne söyle
niyorsa masada yazınız, burada eksik veya fazla 
yazmak suretiyle büyük şeylere sebebiyet veri
yorsunuz, demek ki vazife aldınız, masaya otu
run orada rahat rahat yazınız diye kendisine 
vardım ettim. Oeçenki suikast ihbarı hâdisesi 
daha mühimdi, ortada plâk vardı, Hükümetin 
beyanı vardı, mahkemenin kararı vardı, fakat 
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vicdanımın sesine uyarak şöyle söyledim; Sadık 
Aldoğan rüyasında dahi kan izi görmemiş bir 
insandır, gördünüz hâdiseleri, Aldoğan rüyasın
da dahi kan izi görmemiştir. 

Bugün huzurunuzda şunu ifade ediyorum, 
arkadaşın masuniyeti teşriiyesi kalksın, kalkma
sın, bunu, Türk hâkiminin vicdanı halledecek
tir. 

Atıf înan arkadaşımızın mâruz kaldığı iddia 
karşısında, mahkemeye gönderelim, denildiği 
zaman, siz dediniz ki, onun vekillik sıfatı, lâalet-
tayin ihbarlarla mahkemeye sevk edilmesine mü
sait değildir. Nasıl olur da o günkü noktai nazarı
nızı bugün tatbik etmezsiniz? Aynı şeyi bugün 
bir milletvekili yapıyor, siyasi hüviyetini, yani 
milletvekilliği masuniyetini kaldırıyorsunuz. Si
yasi vazifenin temeli milletvekilliğidir. Bakan
lık değildir. Milletvekilliği dokunulmazlığını 
kaldırmakla, böyle bir yolu açmakla elbette 
memlekete çok büyük zararlar verecek bir yol 
açmış olursunuz. Açtığınız bu yoldan bir gün 
döndüğünüzü göreceğiz. O gün gelinceye kadar 
biz de vazifelerimizi yapacağız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ra
poru oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa
dık Aldoğan'tn, Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakknda Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyon raporu (3/398) [ 11 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Tahtakıhç. 
AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — Ar

kadaşlar; yedi aylık bir dosya encümenden bu
gün çıkıyor, Meclise bugün geliyor, bugün ka
rara bağlanıyor. Bunu bir defa tesbit edelim. 

ikincisi; cümlelerdeki kelimeleri bir tarafa 
bırakalım, ifade ettiği mânalar, demin de arzet-
tiğim gibi, insan hakları beyannamesine imza 
koyduğumuz halde bu beyanname esaslarına ri
ayet etmemek ve seçim emniyetini memlekette 
tesis etmemektir, yani raporun ihtiva ettiği siya
si fikir ve kanaatler bunlardır. Vesikalar da 
zabıt varakası diye yazılan kâğıt ve müddei-

[1] 294 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
âır. 

3.1950 0 : 2 
umuminin, zabıt tutanların ifadesiyle sivil ve 
resmî birçok polisin sözde tesbit ettiği vesika
dır. Böyle bir vesika ile bir milletvekilinin teş
rii masuniyetinin kaldırılması hatalı bir hareket 
oluyor. 

Memleket 1945 senesinden beri bir siyasi ge
lişme içinde bulunmaktadır. Halk Partisi, de
mokrasiyi tesis etmek şerefinin kendisine nasip 
olduğu yolunda her zaman iddialarda bulun
muştur. 

Arkadaşlar, aynı Meclis kürsüsünden, beş 
on sene evvel bir milletvekili, bir kanun çıkar
ken, kanunun ismine itiraz etmişti, (Denizbank) 
ismine. Bunun üzerine bir gürültü koptu. Rad
yo neşriyatı oldu.. Buna itiraz edilir mi diye.. 
Milletvekilliği bundan dolayı bir daha itibarını 
kaybetmiştir. O sistem içerisinde eriyip gitmiş
tir. 

Binaenaleyh biz şimdi şükrediyoruz ki, şu 
kürsüden olsun söylemek istediğimiz şeyleri 
söylemek imkânını buluyoruz. Fakat ümidimiz 
şudur ki, Anayasaya uygun bir Devlet ve Ana
yasanın gerçek olarak tatbik edildiğini bu mem
lekette görmek, vatandaş sıfatiyle olsun bu 
memlekete nasip olacaktır. Bunun için muhale
fet mücadelesine ciddiyetle devam etmekten 
başka çare yoktur. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Millet 
Partisi bu işlerde verilen kararda fevkalâde 
lik görmemektedir. Çünkü 21 Temmuz 1946 
seçiminin netayici tabiiyesi olarak telâkki et
mektedir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, Neden Sadık Aldoğan'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması üzerinde sık sık duru
luyor. Bu cidden tetkıka değer bir mevzudur. 
Onun işleri bahis mevzuu olduğu zaman, 1946 
seçimlerini takip eden devrede mazbata müna
kaşalarında rol alan arkadaşlar yine karşımıza 
çıkıyor. Sadık Aldoğan'm hak bildiği yolda 
korkmıyarak mücadelesi karşısında yılanlar, 
vehme düşenler mevcuttur. Hattâ o kadar k i ; 
Sadık Aldoğan'm hakkında kararlar alınması 
için bir muhalif partinin genel idare kurulu 
toplantısında baskılar yapılmasın terviceden-
ler buradadır. Sadık Aldoğan hakkında bu ku
rulda alman kararların, telefonla kendilerine 
iblağını sağlıyan arkadaşlar buradadır. Bu, 
dünün, bugünün eseri değil, 1946 seçimleriyle 
iktidara gelip Devleti elinde tutanların, dört 
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yıldan beri Devleti elinde tutanların bir hede
fidir. Zaman zaman bu takipler muhtelif ivi-
caçlar gösterdi, müsamahalar gösterdi, fakat 
Aldoğan daima memlekette demokrasi olmadı
ğını ancak ve ancak, bugün dahi perde arka
sında bir diktatörün bu memleketi idare etti
ğini söyledi. Aldoğan bugün mahkemeye gidi
yor. Şandır, şereftir o adama, o büyük insana 
ki, bir diktatörle mücadele ediyor, (Grültüler) 
o diktatörün emriyle, onun sevkü idaresiyle bu 
hürriyet kahramanı, evet, adalete gidiyor. Siz 
o inkılâbı önliyemezsiniz. Siz bu memleketi fe
lâkete sürüklüyorsunuz. Siz bu memleketi uçu
ruma sevkediyorsunuz. 

Ey Türk gençliği, sıkı dur. (Şiddetli gü
rültüler) 

İnkılâbı yaptığını iddia edenlerin faturala
rını hiçbir suretle ödiyemiyeceksin bütün 
ümit sendedir. Memlekete sen sahip olacaksın. 
Başka türlü kurtuluş imkânı göremiyorum. 

Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayemizde buradasın. 

Dr. AZİZ UR AS (Mardin) — Bu adam deli 
değil; hakkında ceza tatbik ediniz Reis Bey. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) -
Sen kim oluyorsun? 

Başkan susturun. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun cevap vere

cekler var. 
PAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar, kaçma, kaçma gel dinle Ahmet Oğuz. 
(Kaçma, kaçma sesleri, gürültüler). 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Sen 
kim oluyorsun da kaçma diyorsun sen polis 
misin! 

PAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Kaçma 
kaçma, Ahmet Oğuz ve Tahtaküıç. 

BAŞKAN — Yılmazipek! eğer kavga etmek 
için kürsüye çıktmsa verdiğim sözü geri alırım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Kaç
mıyorum işte tam karşınıza gelerek dinliyorum. 

AHMED ULUS (Giresun) — (Başkana hi
taben) Onun sözünü kesmiyorsun da niye bunun 
sözünü kesiyorsun? 

BAŞKAN — Siz ne istiyorsunuz? 
FAÎK Y H J M A Z Î P E K (Devamla) — Çok ri

ca ederim Tahtakılıç, sizin partiniz iktidar mev
kiinde olsaydı, başınızda Lozan Muahedesini im
zalamaya giderken siyah saçlı olan bu zat orada 
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gördüğü mukavemetten dolayı saçlarını bejaala-
tarak dönmüş ve verdiği büyük meydan muha-
rebelerindeki muvaffakiyeti dolayısiyle Cumhu
riyetin banisi bu milleti kurtaran, Atatük'ûn 
«bu milletin makûs talihini yendin» dediği bu 
kahramana neler söylendi, bunlara siz, kani olur 
muydunuz, razı olur muydunuz, vicdanınıza 
namusunuza hitap ediyorum, kabul edermiydiniz, 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söy
leyin efendim, görüyorsunuz sükûnetle dinliyo
rum. 

PAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) — Arkadaş
lar, memleketi yalnız cephelerde silâhla müda
faa etmekle olmaz, bugün görüyorsunuz birinci 
Cihan Harbinde biz havan toplariyle yerden 
açtığımız lâğımlarla, topla tüfekle mücadele et
tik. Bunlar çok geride kaldı. Düşman bugün 
memlekete taarruzunu, içeride 5 nci kol dediği

miz teşkilatiyle yapmaktadır. Biz millet emanetini 
birkaç gün sonra iade edeceğiz. Bizler için neza
keti ve nezaheti bırakarak milleti büyüklere karşı, 
Hükümete karşı kışkırtmak, Türk ahlâkına, is
lâm ahlâkına uygun mudur? îstirham ederim. 
Sonra adaletten niçin korkuyoruz, niçin masuni
yetin kaldırılmasından korkuyoruz? Hâkimin hu
zuruna çıkar, belki hâkim bu suçu varit görmez, 
beraat ettirir. 

Halk toplantılarında ağzından küfürleri dü-
şürmiyen ve ağzından ne çıktığını bilmiyen Sa
yın Aldoğan'da sabit bir fikir olarak T. B. M. M. 
ne, İnönü'ne, Hükümete gelişi güzel hücum et
mek, küfür ötmek kanaati vardır. Halk bunun 
ağzından çıkanı duyunca bize ne oluyor, bir 
General sunarı söylüyor da koskoca Büyük Mil
let Meclisi ona birşey yapamıyor diyor. Bu, halk 
ağzında birçok dedikoduya sebep oluyor. îstir
ham ederim, hepimiz bu memleketin evlâdıyız. 
Biz, Galiçya cephesinde 22 bin şehit ve yaralı 
verdik. Biz. İngiliz ordu kumandanının; «to
pumla, tüfeğimle fundalık bırakmadım, fakat bu 
Türk'ü yenemedim» dediği milletiz. Ne olur, Sa
dık Aldoğan mahkemeye gitsin, hesabını versin, 
temenni ederim, yüzünün akiyle gelir. Biz de 
millette tezahür eden bu dedikodunun önüne 
geçmek için masuniyetini kaldırdık. 

Sizin müdafaanız esnasında Aldoğan heye
canından tirtir titreyordu. Dışarıya çıktım, 
Sayın Feridun Fikri 'yi buldum, dedim ki, ya
hu Aldoğan için bir doktor falan getiriniz. Yap
mayın birader. Hiçbirimiz iktidara geçip iş-
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kembeyi doyurmak niyetinde değiliz. İçimizde I 
böyle birisi varsa, namussuzum, boğazından 
sıkar, boğarım. Sandalyada oturan kim olursa 
olsun, iktidarı elimde tutayım diye her şeyi ya
pamaz arkadaşlar, yaptırmayız biz bunu arka- | 
daşlar. Rica ederim, istirham ederim, siz dört j 
sene evvel bir milletvekili bir yerden geçerken 
milletin, bakınız milletvekili geçiyor diye arka
sından hasretle baktığını biliyor musunuz? Bu 
gün öyle mi? Biz bugün köylere kadar giderek 
çoban vatandaşa varıncaya kadar Demokrasi dâ
vamızı anlatmıya çalışıyoruz, demokrasi inkılâ
bını tedrici tedrici yerleştirmeye çalışıyoruz, 
bilirsiniz ki inkılâplar tedrici tedrici olur, 

Kırk sene evvel ben 326 da lisede okurken 
Sayın Başbakanın (Zulmetten Nura) (Hurafat
tan Hakikata) namlarında yazdığı iki eseri 
bugünkü yazarlarımız, bugünün demokrasi dev
rinde bile güç yazarlar. O devirde Hilâfetin, 
Şeyhülislâmlık makamının hüküm sürdüğü de
virde onlara hücum ediyordu. 40 sene evvel j 
ıstırabını çektiği milletin ihtiyacını Başbakan j 
olarak yapmaya 'çalışan bu zatın icraatını tenkid 
hakkımız olduğu gibi, kendisine ve kabinesine 
saygı da vazifemiz olmalıdır. İstirham ederim 
yapmıyalım bu kadar yahu. Köpekmi kovalı
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Söz Dr. Saim Ali Beyin
dir... (Reye reye sesleri. Gürültüler.) 

O halde raporu oylarınıza sunuyorum. Ra
poru kabul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul | 
edildi. I 

Oyların sonuccunu arzediyorum: 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan tasarıya 235 oy verilmiştir. 
Nisap vardır, muamele tamamdır, tasarının ka-
nunluğu (235) oyla kabul edilmiştir. 

Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair olan kanuna ek Kanun ta-
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sarısına (250) oy verilmiştir, 249 kabul 1 re i 
Çoğunluk vardır, muamele tamamdır, tasarı 
249 oyla kabul edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuru
luş Kanunu Tasarısına (261) oy verilmiştir. 260 
kabul, 1 çekinser vardır. Muamele tamamdır, 
nisap vardır. Tasarının kanunluğu (260) oyla 
kabul olunmuştur. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıta
cağı kârın Hazinece ikmali hakkındaki Kanun 
tasarısına (273) oy verilmiştir 273 kabul var
dır. Muamele tamamdır, Çoğunluk vardır. Ta
sarının kanunluğu (273) oyla kabul edilmiştir. 

Yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve Aşev
leri hakkındaki kanuna ek Kanun tasarısına 
(257) oy verilmiştir. 257 kabul vardır. Muame
le tamamdır. Çoğunluk vardır, tasarının ka
nunluğu (257) oyla kabul olunmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariy-
le Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı, cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısına 
(263) oy verilmiştir. (261) kabul, 2 ret vardır. 
Muamele tamamdır, nisap vardır. Tasarının 
kanunluğu (261) oyla kabul edilmiştir. 

Eskişehir'de sel baskınından zarar gören
ler için yaptırılacak meskenler hakkındaki Ka
nun tasarısına (276) oy verilmiştir. 276 kabul, 
vardır. Muamele tamamdır, nisap vardır. Ta
sarının kanunluğpu (276) oyla kabul olunmuş
tur. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki tasarıya (264) oy verilmiştir. 256 kabul, 
8 ret, vardır. Muamele tamamdır, Nisap vardır, 
Tasarının kanunluğu (256) oyla kabul edilmiş
tir. 

On dakika sonra toplanılmak üzere oturu
ma son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,15 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21,21 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir sılan (Tunceli), Cenap Aksu (Kocaeli) 
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BAŞKAN — Oturum açıldı. 

5. — ÖNERGELER 

1. — Konya Milletvekili Tevfik Fikret Sılay 
ve Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yeni
lenmesi hakkındaki önergesi (4/220) 

BAŞKAN — Bir önerge var. Müsaade eder
seniz onu okuyalım. 

24 . 111 . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Son tedvin edilen Seçim Kanunu uyarınca 
Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine 
karar verilmesini teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili 
T. F. Sılay Faik Ahmed Barutçu 

AHMET TAHTAKİL1Ç (Kütahya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, vaktinizi israf etmiş olmaktan 
çekinmiyerek evvelâ Türk vatanının bütünlüğü 
ve millî istiklâl dâvasında Türkiye'de bütün va
tandaşların şuurlu ve müttehit, imanlı bir cep
he teşkil ettiği hakkında sarih duygumu ifade 
etmekle söze başlıyacağım. (Millet Partisin
den, bravo sesleri) 

Bir teklif karşısındayız. Bu teklif, Sekizinci 
B. M. Meclisinin devresini kısaltmak hususun
da bir karara varılmasına dair olan tekliftir. 
Her şeyden evvel efkârı umumiyede menfi tesir 
yapan bir şekle ait bir noktayı tesbitle söze baş
lıyacağım. 

Arkadaşlar, ekseriyet partilerinin bu nevi, 
Meclisin şahsiyetine, hâkimiyetine dair olan 
meselelerde kendi içinden aldığı kararları efkâ

rı umumiyeye bir emri vâki olarak tebliğ etme
si iyi tesir yapmıyor. Bunu bir vatandaş olarak 
arzedeeeğim. 

Asıl mühim mesele, Türk Anayasası muvace
hesinde böyle bir teklif tetkika şayandır. Türk 
Anayasasının seçimlerin yenilenmesi hakkında 
tedvin ettiği madde (Eğer yenileme kararı alır
sa) diye başlamıştır. Fakat asıl dört yıllık seçim 
devresi hakkındaki ana prensipten ayrılışı, «se
çimin yenilenmesine imkân olmaması gibi bir se
bep hâsıl olursa Meclis bir sene için devresini 
temdit edebilir» deınesindedir. Demek ki bizim 
Anayasamızın ruhunda bir seçim devresinin 
dört sene olması esası kabul edilmiştir. Fakat 
seçimlerin yenilenmesine imkân olmaması gibi 
bir sebep hâsıl olursa seçim devresinin bir Siene 
uzatılması esasını da kabul etmiştir. Bu sebepb1 

seçimin vaktinden evvel yenilenmesi hususunda 
alınacak bir kararın da muhakkak surette esas
lı bir mucip sebebe dayanması zaruridir. 

Takrir okundu. Yeni bir seçim kanununun 
tedvini seçimin yenilenmesi için yegâne sebep 
olarak dermeyan ediliyor. Takriri veren de tek 
bir milletvekili arkadaştır. (İkidir sesleri) İki 
kişidir. 

Tek dereceli seçime karar verildiği zaman, 
1946 seçimlerinin esasım teşkil eden kanunun 
seçim emniyetini sağlaınıyacağı bu kürsüden 
o zaman, mahdut arkadaşlar tarafından olsa 
dahi, ifade edilmişti. Fakat o zamanın mesul 
Hükümeti kanun teklifini, daha ziyade, iki de
receli seçimden tek dereceli seçime gitmek gibi 
bir mucip sebeple Meclise getirmişti. Binaena
leyh bu itirazlar dinlenmedi. Fakat ne oldu Ar
kadaşlar Halk Partisi iktidarda olmuş olmamış, 
bunun vicdanımda, Halk Partisinin karşısında 



fi : 72 24.3 
Olan bir partiye mensup olmakla beraber, en kü
çük bir tesiri yoktu. 

Fakat ne oldu biliyor musunuz, memleket bir 
dedikodu havasına sürüklendi. Ne iktidar ve 
ne de muhalefet bir huzur duymadı. Meclis 
dört senelik büyük bir zamanı seçim dedikodusu 
içerisinde eritti ve heba etti. İktidar kendi için
de bu seçim dedikodularından dolayı zaaf, his
setti, muhalefet ise bunun üzerinde şüphe ve tered
dütle irkildi, Mecliste vazife görmekte müşkülât 
çekti. Seçim emniyeti mevzuu; 8 nei Büyük Mil
let Meclisi işe başladığı gün münakaşa mevzuu 
oldu. Fakat iktidar, uzun bir müddet, 1946 se
çimlerinin bütün emrivakilerini olduğu gibi ka
bul etmek zihniyeti içerisinde, seçim emniyeti 
Türkiye'de vardır, mevcut kanun seçim emni
yetini temin etmiş bir kanundur diye mütema 
diyen iddiada bulundu. Hücreden bahsedildiği 
zaman da «vatandaş dolaba girmez» denildi. Tas
nifte aleniyetten bahsedildiği zaman, işte aleni 
yet vardır diye iddialarda bulundu. Böylece iki 
yıl geçirildi. Ondan sonra Seçim Kanunu, bildi
ğiniz tâdilleri geçirdi. Bu tadiller de; bunjdarı 
evvelki kanuna dikkat ederseniz, ana prensipler 
bakımından, bugüne kadar ki, şikâyetimizin bir 
seçim yenilenmesine sebep teşkil ettiği iddia edi
len kanundan farklı değildir. Yalnız bu ka
nunda, muayyen şeklî noktalardan ve hâkimle
rin vatandaş hüviyetiyle seçim kurullarına baş
kanlık yapması gibi bir noktadan başka netice 
elde edilmedi. Eğer Seçim Kanununun çıkarıl
ması bir seçimin yenilenmesine sebep olsaydı, 
bundan evvelki kanun çıktığı zaman da, iktidar 
partisinin yine böyle bir karara varıp Meclisi ye
nilemeye gitmesi lâzımdı. Kaldı ki, 1946 seçim
leriyle teşekkül eden muhalefet de şöyle bir vazi
fe deruhte etmişti : Ozaman, hepimizce malûm 
olan mânevi hürriyet misakı adlı bir kararla tes-
bit edildiğine göre, 8 nci Büyük Millet Meclisi
nin muhalefetin görüşüne göre yapacağı şey, şu 
olmak idî : Anayasaya uygun olmıyan kanun
ları kaldırmak, seçim suçlarını cezalandırmak, 
Türkiye'de idari teşkilâtın, mahallî teşkilâtın ta
rafsız bir mekanizma unsuru olmasını sağla
mak, tek parti ve tek şef an'anesinin yarattığı 
Cumhur Başkanlığıyla Parti Başkanlığının bir 
şahısta toplanmaması için yeni bir usul ittihaz et 
mek, 1946 hile ve fesatlarına imkân vermiyecek 
bir Seçim. Kanuniyle derhal yeni seçimlere git
mek... 
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Arkadaşlar; seçimin yenilenmesi suretiyle 8 

nci Büyük Millet Meclisinin 1946 seçimlerinin 
yapıldığı andan itibaren memleket efkârı umumi-
yesinde, Meclis bünyesinde ifadesini bulmuş ve 
ortaya konmuştur. Seçim suçlarının cezalandı
rılması gibi, hakikaten; artık bugün üzerinde 
durulmasının mânası kalmıyan bir mevzuu bir 
tarafa bırakalım; fakat iktidar partisi hükümet 
leri hiç olmazsa 1946 seçimleri arasında haklı 
haksız fazla şikâyet toplamış idare âmirlerinden 
bâzılarını, çıkarılan Tekaüt Kanunun hüküm
lerinden istifade ederek, tekaüde sevketmek su
retiyle, memlekette vatandaş vicdanında tesir 
yapan idarenin tarafsızlığı yolundaki şüphenin, 
tereddüdün artık yer bulmaması lâzımgeldiğini 
olsun gösterebilir. Bunun için deliller verebili
rim. Fakat bu yapılmadı. Anayasayı ihmal edi
yoruz. 

Arkadaşlar; Aldoğan arkadaşımın da, geçen 
gün bir takrir vesilesiyle söylediği gibi, elbette tek 
parti idaresi, kendisine mahsus bir nizam ve ka 
nun çerçevesi içerisinde teessüs etmiştir. Bu
gün Anayasaya uymıyan kanunların değiştiril
mesi mevzuu zannedildiği kadar basit bir mese
le değildir. Bu, Türk Devletinin İstiklâl Harbi
nin ikinci büyük eseri olan ve şimdi zabıtta 
gördüm, herkesin üzerinde titrediği millî haki
miyet prensipinin gereği gibi tesisi ve Devle
tin vatandaş reyi ile kurulması, millî irade mü-
rakabesiyle işliyen idarenin gayrişahsi Devlet 
sistemi haline getirilmesi gibi bir maksada ve 
gayeye istinat ediyordu. 

Arkadaşlar; gayrişahsi Devlet sistemi dendi
ği zaman hiçbir vakit aklınıza şeflik sistemi 
gelmesin. Şahsi idare sistemi, tek bir şahsı tem
sil eden bir sistemdir. Meselâ vilâyette bir mec
lisi umumi var. Fakat vilâyette valilik müesse
sesi şahsi idare esasına göre teessüs ettiği için, 
meclisi umumi orada şekli itmam eden bir mü
essese halinde kalmaktadır. Bir vilâyette bi>-
meclisi umumi âzası, valinin encümene verdiği 
raporun, nizamname mucibince dağıtıldığı ta
rihten 24 veya 48 saat sonra görüşülmesini ileri 
sürdüğü zaman, diğer üyeler ayağa kalkarak, bu
nu nasıl söylediğini sormuşlar ve bunun doğru 
olmadığını ihtar etmişlerdir. İş bu kadarla kal
mamış o azanın nizamnamenin yerine getirmesi 
hakkındaki itirazını susturmuşlardır. İş hattâ bu
nunla da kalmamış, âza, merasimi mahsusa ile 
götürülmüş, valinin eli öptürülmüştür. Demek 
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ki; şahsi idare sistemi şekil ne olursa olsun tok 
bir şahıs sistemidir. (Gürültüler, sadede gel ses
leri). 

Şu halde memlekette hepimizin kabul ettiği 
inkılâp, idare hayatımızın bütün müessese v»> 
kademelerinde, köydeki idareye kadar sâri bir 
zihniyetin değişmesi davasıdır. 

Arkadaşlar, bu nokta üzerinde hiçbir zaman 
iktidar, üzerine düşen mesuliyeti anlama yolu
na gitmedi ve kanunlar sistemimizin vatandaş 
siyasi hak ve hürriyetlerini emniyet altına alan 
bir yola gitmesine mâni oldu. Arkadaşlar, «Dev
let Başkanı,» «Parti Başkanı» derken biz hiç
bir zaman onun hususi hüviyetini nazarı itiba
ra almıyoruz. Her insanın insanlık haklarına 
hürmetimiz olduğu gibi, elbette Devlet Başka
nının da kendilerine, insanlık haklarına, kendi
lerinin mazideki hizmetlerine hürmetimiz var
dır. 

Biz; Devlet Başkanının Parti Başkanlığın
dan ayrılmasını seçim emniyeti unsuru olarak 
mütalâa ettik ve bunda ısrar ettik. Fakat ma
alesef ikinci C. H. P. Kurultayı, Devlet Başkan
lığı uhdesinde iken onu C. H. P. Başkanı ola
rak seçmek suretiyle memlekette idari teşkilâ
tın tarafsızlığı gibi bir yola gidilmesine mâni 
olmuştur. 

Seçim emniyetinin unsurlarından biri ola a 
Seçim Kanununa gelelim : 

Arkadaşlar, bugün çıkarılan Seçim Kanuna 
bir seçim emniyetini tesis etmek bakımından, 
şimdi arzettiğim noktalardan mualleldir. (Gü
rültüler) (Ne münasebeti var sesleri) 

Münasebeti var... 
Dr. SAİM ALÎ DlLEMRE (Rize) — Dört 

sene bunu söylediniz. Mütemadiyen dinledik. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar

kadaşlar, seçimi yenileme kararı veren bir 
Meclisin memlekette ne dereceye kadar seçim 
emniyeti olduğunu tsebit etmesi lâzımdır. Bir 
milletvekili olarak bunu ifade edeceğim : 

Dr. SAÎM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Hepi
miz milletvekiliyiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar prensipler birtarafa, asılan seçim kü
tükleri o kadar perişandır ki, (0 ,0 sesleri) . 

BAŞKAN — Meclisin yenilenmesi bahis mev
zuudur, onun hakkında konuşunuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
kararın aleyhinde bulunacağız, sebebini izah edi-
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yorum. (Soldan, kâfi, anlaşıldı sesleri) 

Arkadaşlar, Afyon'da Kütükler, Kanun çık
tıktan bir gün sonra asılmıştır, Uşak'ta asılan 
kütüklerden 11 muhtarlığın altısına itiraz vâki 
olmuştur ve kütüklerin yenilenmesi istenmiştir. 

Ankara'daki kütüklerin perişanlığını gidip 
kendiniz tesbit edebilirsiniz, kütük vatandaşın 
Anayasa ile teminat altına alınmış, seçim hak
kını tesbit eden bir müessese, olduğu halde bun
ların emniyetli bir şekilde yapılması için gere
ken tedbirler maalesef alınmamış bulunuyor. 
İngiltere gibi bütün sicil kayıtları gayet mun
tazam olan memlekette seçim hükümlerine o ka
dar ehemmiyet verilmiştir ki, bir sene evvelden 
hazırlanır. Bu bir sene müddet içerisinde itiraf
lar yapılır. 

Diyorsunuz ki, vatandaşlar itiraz etsin. Se
çim Kanunu görüşülürken burada tekrar söy
ledik: Bu itiraz müddetleri Türkiye'de gönül 
ferahlığı ile gideceğimiz bir seçim için emniyet 
tesis edecek mertebede değildir. Bunu kaydet
mek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, daha kanunun esasları seçim 
kurulları, hattâ seçimleri idare eden Adalet Ba
kanlığındaki büro tarafından anlaşılmamıştır. 
Bugün parti âzalarının yedeklerinin ortadan 
kalkmasiyle ne yapılacağı hakkında tereddüt 
vardır. Vilâyette teşkilâtı olmıyan bir partinin 
o vilâyette bilhassa kanunun muvakkat mad
desinde gösterildiği gibi teşkilâtını muayyen 
bir vilâyette yapmamış olan bir partinin, tem
silci gösıterip gösteremiyeceği hakkında tered
dütler vardır ve bunlar her gün yazışma mev
zuudur. 

Seçim kütüğünde emniyet yoktur. Seçimi ye
nilemeye giderken Seçim Kanununun bu gibi 
hükümleri, alâkadarlar ve tatbik edecek insan
lar tarafından dahi iyice anlaşılmamıştır. Böy
le bir hava içinde, böyle bir kanun nizamı için
de seçimi yenilemeye gitmek doğru olmıyacak-
tır. Memleketimin bir daha seçim huzursuzlu
ğuna sürüklenmemesi endişesiyle bu mütalâada 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar. Seçim Kanununun değişmesi 
mucip sebebi, yegâne mucip sebep bu olunca 
Bu seçimin yenilenmesi kararı, hiç olmazsa bun
dan evvel Seçim Kanununun çıkarıldığı tarihi 
takip etmeli idi. Demek ki, o da yoktur. 

Gelelim memleketimizin iklim ve tabiî şart
larına; bugün memleketteki iklim şartlan v^ 
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tabö şartları maalesef vatandaşın selâmetle, 
iUtirahatle, huzur içinde ve kolaylıkla seçim 
vazifesini yapabileceği şekilde değildir. 

Sonra arkadaşlar, Sekizinci Büyük Millet 
Meclisinin 693 kanun, birkaç gündür de yüz
lerce kanun çıkardıktan sonra alelacele seçimi 
yenileme kararı vermesi, Seçim Kanunu müna
sebetiyle ifade ettiğim gibi, seçimleri bir kör-
döğüşü haline getirecektir. 

Şimdi, 1946 seçimlerinin 4 yıllık acı hâtıra
larını vicdanlarımızda hissederken, Milletvekili 
sıfatiyle, memlekette yeni seçimlerin bir kördö-
ğüşü halinde cereyan edeceğini evvelden tesbit 
ettiğimiz bir sırada seçimin yenilenmesi doğru 
değildir. Bu ne Anayasaya uygundur, çünkü 
mucip sebebi yoktur, ne de seçimlerin emniyet
le cereyanı için mânevi vüsat müsaittir. Ne ka
nun tamdır ne de kütükler... Ayni seçimler hiç
bir zaman teminat altında değildir. 

Onun için çok rica ederim, 693 kanun çıka
ran, Büyük Millet Meclisi hemen bugün seçimi 
yenileme kararı almasın, kütükleri gözden ge-
tÇİrsin ve bu kütüklerin ıslahı için zaman lâzım
dır. Bunun için millete yüklenecek maddî bir 
külfet yoktur. Çünkü bundan hâsıl olacak 
hiçbir tasarruf yok. Biliyorsunuz milletvekil
leri ödenekleri kendisine mahsus bir rejim ta
şır. Kaldı ki seçim ne kadar evvele alınırsa Ka
rineye o kadar külfet vardır. Tehir edilirse 
Hazine böyle bir maddî külfet karşısında değil
dir. Memleketin mânevi şartlarının, seçim em
niyetinin mânevi şartlarının temin edilmemiş 
olduğu bîr vaziyette böyle bir yenileme kararı 
vermek katiyen doğru değildir. Bunu Millet 
Partisi adına bu kürsüden tesbit etmekle vazi
femizi yaptığımıza kaniiz. Gerisi, ekseriyet 
partisinin vereceği karara bağlıdır. (Millet Par
tinden alkışlar) 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi, 
Meclis Gurupndan almış olduğu bir karar neti
cesinde, milletvekilleri seçiminin yenilenmesi 
hususunda Meclise bir teklif getirmiş bulunu
yor. 

Demokrat Parti, 21 Temmuz 1946 tarihinden 
beri her vesile.ile seçimlerin yenilenmesi lâzım-
geldiğini ortaya koymuş ve bunu esaslı bir mev
zu olarak ele almıştır. 

Ancak, bugün milletvekilleri seçiminin ye
nilenmesi için getirilmiş olan bu teklif kabul 
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| edildiği takdirde, Seçim Kanununa göre, 14 

Mayısta milletvekilleri seçimini yapmak gerek
mektedir. 

Milletvekilleri seçimlerinden önce yapıl
ması bir zaruret olan muhtar ve belediye seçim
lerini bir kenara bıraksak bile, bu tarihlerde 
yurdumuzun bilhassa Şark bölgesinde normal 
bir muvasala teminine imkân bulamamaktayız. 
Denilebilir ki bu, Demokrat Parti teşkilâtı için 
olduğu kadar diğer partiler için de varittir. 
Böyle bir itiraz da ileriye sürülebilir. Fakat va
ziyet böyle değildir. Vatandaşın oyunu zahmet
sizce kullanabilmesi, seçimlerin iştirak nispeti
nin artması, köyler, kasabalar ve şehirler ara
sında normal bir muvasalanın teminine imkân 
bulunmaması için, bu seçimlerin hiç olmazsa 
Haziran ayı ortasında yapılması uygun olur. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — O zaman çok 
sıcak olur, istersen bir sene uzatalım, tehir ede
lim, takrir verin. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Bu ba
kımdan arkadaşlar, bu teklifin 15 Nisanda mü
zakeresi muvafık olur kanaatindeyiz. Bunun ha
ricinde milletimizin topyekûn alâkadar olduğu 
ve aynı zamanda seçim emniyeti ile yakından il
gili bulunan Matbuat ve Memurin Muhakemat 
kanunları henüz komisyonlarda bulunmaktadır. 

Recep Peker Hükümeti zamanında şiddetlen
dirilmiş olan Matbuat Kanunu hükümlerine de
mokratik bir şekil verileceği mntaaddit defalar 
vâdolundu. Bugünkü ağır hükümlerinden kurta
rılarak mümasil memleketlerde olduğu gibi mat
buat hürriyetine âzami teminat bahşedecek bir 
kanun kabul edilmeden seçime gidilmesi doğru 
bir şey değildir. 

Bir de bundan başka, seçim emniyeti bakı
mından çok mühim olan bir kanun da Memurin 
Muhakemat Kanunudur, kî bu da komisyonda 
bulunmaktadır. Memurlarla vatandaşlar arasın
daki münasebetlerde, suç işleme bakımından 
adalet temin edilmesinde üzerinde milletçe itti
fak edilen bir kanun olan Memurin Muhakemat 
Kanunu Meclis Heyeti Umumiyesine getirilme
miştir. 

Tine bunlardan başka geniş vatandaş küt
lesinin eok vakmdan alâkadar olduğu kanun
lar mevcuttur, meselâ yüz binlerce isçinin ya
kından ilgilendiği Ücretli Hafta Tatili Kanunu, 
keza komisvonlarda takılın kalmaktadır. Yine 

I on binlerce mensubunun mukadderatı ile alâkalı 
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olan, İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 3659 sa
yılı Kanunun tadiline dair olan kanunda ko
misyonlarda takılıp kalmıştır. Meclis gündemin
de 40 - 50 ye yakın kanunun bir günde kabul 
edilerek çıkarıldığı bir sırada daha beş on top
lantı yapmak suretiyle bunların da çıkarılması 
lâzım ve mümkün iken bu yapılmamış bulun
maktadır. Seçimlerin normal tarih olan Haziran 
bidayetinde yapılması, hem memleketimizin ge
niş kütlelerinin çok yakından alâkadar olduğu 
bu kanunların kabul edilebilmesi noktasından 
da çok uygun olurdu. Onun için Demokrat Par
ti Meclis Grupu; gerek normal bir seçim yapıl
ması bakımından, gerekse çok mühim olan bir 
kısım kanunların kabul edilmesi için, bugün 
Heyeti Umumiyenize getirilen teklifin şimdi ret 
edilerek bu müzakerenin 15 Nisana talik edil
mesini ileri sürmektedir. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrili, buyu
run. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (istanbul) — 
Biraz uzunca olacak ama.. (Sağdan, kısa kes ses
leri) 

îlk ve son olarak.. (Soldan, hangi parti adı
na sesleri) 

Müstakil, şimdi şu saatte hiçbir partiye in
tisabım yok, bundan müsterih olunuz. (Gülüş-
meler) 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Millet Parti
sine geçtiğinizi söylediler. 

AHMET KEMAL SÎLİVRİLİ (Devamla) — 
O benim salâhiyetim dâhilinde. Dinleyin anlata
yım. (Soldan, hikâyeye lüzum yok sesleri, gü
lüşmeler) 

Sayın arkadaşlar; birkaç aydan beri Millet 
Meclisinin Mart içerisinde feshedileceği ve Ma
yıs 1950 de yeni seçime gidileceği havadisleri 
dolaşmakta îdi. Hakikaten Halk Partisi Meclis 
(Trupunun 21 Mart 1950 tarihli Salı günkü top
lantısında, 24 Mart 1950 Cuma günkü Meclisin 
feshine karar verdiğini bugün, anlamış bulunu
yoruz. 

Millet Meclisinin vaktinden evvel feshedil
mesi bir esbabı mücbire vukuunda olabilir. 
Ben böyle birşey görmüyorum. Fakat Halk 
Partisi muhalefet henüz inkişafa ermeden, 1946 
seçimlerinde olduğu gibi, seçimleri ileri alma
yı bir esbabı mücbireye atfediyorsa, ki maksat 
ve gaye budur, buna da cevap vereceğim. 
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Anayasaya göre bir devre dört senedir ve 

tahsisatı da dört seneliktir. 8 nci Devre Millet
vekilleri 946 senesi Temmuz 21 de seçilmiş idi. 
Meclis 1946 Ağustos 1 de açıldığına nazaran 
bizim de 1950 senesi Ağustos 1 tarihine kadar 
çalışmamız mecburidir. Anayasanın maddei 
mahsusası dört seneyi âmirdir. Bunu nazarı 
itibara alan ve yeni Seçim Kanunu tasarısını da 
tanzim eden ilim heyeti seçim gününü 23 Tem
muz olarak kabul etmiştir. Meclis İdare Âmir
leri de Vaktinden evvel para almak istiyen Mil
let vekillerine, yekdiğerine kefil olmak şartiy-
le, nihayet 1 Ağustos 1950 tarihine kadar avans 
veriyordu. Hal böyle iken henüz vazifemizi ik
mal etmeden Meelisi feshetmeye Halk Partisi 
ekseriyetinin ne hakkı vardır? (Gülüşmeler). 

Bütçe müzakereleri sırasında B. M. Meclisi 
tahsisatı görüşülürken maalesef, bulunup da ha
zırladığım itirazımı yapamadım. (Neden sesle
ri) . Hastaydım, 17 gün hastanede yattım. Bu 
'hususta sayın seçmenlerimden Türk Milletinin 
huzurunda özür dilerim. Şimdi bütçe müzake
relerinde Millet Meclisi Bütçesi ve tahsisatı gö
rüşülürken o gün Mecliste bulunmıyan, arkadaş
lardan maadasına ve bilhassa dört senedenberi 
her şeyi yapmaya muktedir ve ekseriyet parti
si olan Halk Partisine mensup milletvekillerine 
soruyorum: Bir umumi seçim devresinin Ana
yasa da dört sene olduğunu, İlim Heyetinin ye
ni Seçim Kanununda seçim gününü 23 Temmuz 
1950 günü diye kabul ettiğini ve Meclisin 24 
Mart 1950 de feshedileceğini ve seçimin de 14 
Mayıs 1950 Pazar günü yapılacağını önceden 
biliyorduk. Bütün Türkiye Cumhuriyeti teşki
lâtında iki aydan beri seçim hazırlığı yaptıran 
Halk Partisi ve onun Hükümeti, 1951 senesi 
Mart iptidasına kadar tahsisat aldı. (Sonladan 
sen almadın mı? sesleri). Müsaade buyurun ben 
kanaatimi söylüyorum, şundan bundan bahset
miyorum. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Bu, bir suçsa suçu yapmıyan konuşur. 
Aynı suçu yapan burada konuşamaz. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (Devamla) 
— Dur bakalım daha. Dinlesene! İşine gelmi
yor mu? Daha on para almadım.. 

EKREM ORAN (İzmir) — Ayıp yahu, ayıp. 
AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (Devamla) — 

j Mecbur ediyorlar, söyletmeye yahu. 
I .... Ve bütün milletvekillerine bu suretle 
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çekleri verdi. Şimdi bunun hesabına geçiyo- ! 

rum: Arada 6 milyona yakın fuzuli bir sarfi
yat yapılmıştır. Bu fakir millete yazık değil 
midir arkadaşlar? Milletvekillerinin aylıkları
na ilâve edilen mesken zammı ve yolluk dâhil, 
aylıkları 1087 liraya çıkıyor, eline geçen de 
budur. 

Bugün Meclisi feshedeceğimize göre Nisan 
1950 tarihinden itibaren bir Mart 1951 tarihine 
kadar beher milletvekiline 11 aylık fazla bir 
para verilmiştir. Bunun tutarı da 11957 liradır. 
465 milletvekili sayısiyle bunu çarpınca 
5 560 005 lira eder ki, bunu haksız olarak ver
miş oluyoruz. Bu millete yazık değil mi?... 
Eğer Meclisi feshetmez de, 1 Ağustos 1950 ta
rihine kadar mecbur oduğumuz vazifeyi ifa 
dersek, Millete ve Hükümete 2 021 820 lira ka
zandırmış oluruz. 

EKREM ORAN (izmir) —• Kara cümlen de 
kuvvetli imiş. 

AHMET KEMAL SlLİVRlLÎ (Devamla) — 
Hesaplıyarak konuşuyorum. Biz bunu borçlu
yuz, fakat yine suç ortadan kalkmaz. 1 Ağus
tos 1950 tarihine kadar dahi Mecliste vazife
mizi yaparak yine 1 Ağustos 1950 tarihinden 
1 Mart 1950 ye kadar 7 aylık fazla almış olu
yoruz ki, bunun da yekûnu, yani 465 milletve
kiline verilen çeklerin tutarı (3 538 185) lira-
dıı\ Şimdi siz, bunları aylık değil, senelik tah
sisattır dersiniz, tahsisat dört seneliktir. Yoksa 
bizim işimize geldiği gibi, istediğimiz gibi kıs
telyevmler yaparak, yani Malî sene olan Marta 
kadar tahsisat alırız, sonra tekrar seçilip gelir
sek 1 Haziran 1950 tarihinden 1 Mart 1951 ta
rihine kadar dokuz aylık duble olarak müker
rer maaş alırız, ne alâ iş yahu. 

Arkadaşlar, biraz elimizi vicdanımıza koya
lım, bizi buraya seçip gönderen seçmenlerimiz 
herşeyde olduğu gibi parasının dahi mahalline 
sarf edilmesini gözetmek için bize vekâlet ver
mişlerdir. Ne yazık ki, biz şahsi menfaatlerimiz 
uğruna bu vekâleti suiistimal ediyoruz ve bu 
fakir milletin 5 560 0005 lirasını gespedip alı
yoruz. Bu paralar hayırlı yerlerde yenmez ar
kadaşlar, yenmez, hayır görmeyiz. 

Şimdi Demokrat Partili arkadaşlara soru
yorum; 1948 senesi Bütçe müzakereleri görü
şülürken ödenekler meselesinde hâlâ devam 
eden fırtınayı koparan ve kırmızı oy kullanıp 
paraları ceplerin^ indiren Demokrat Partililer-
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den de Mecliste hiçbir arkadaş yok mu imiş ki, 
ödenekte itiraz* ettikleri gibi, 1950 Bütçe müza
kereleri sırasında milletvekilliği tahsisatları hak
kında da itiraz etmemişler? Ben tahkik ettim, bir 
çoğu burada imiş, bir kısmı müstenkif oy kul
lanmışlar, bir kısmı da kırmızı oy vermişler. 
Fakat neticede ödenekler meselesinde yaptıkları 
gibi, paraları almak için hiç ses çıkarmamışlar. 

EKREM ORAN (izmir) — Yegâne doğru 
adam sen misin, Millet Partisi ne yaptı? Onu 
da söyle. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Müstakiller ne 
yaptı. 

AHMET KEMAL SlLlVRlLİ (Devamla) — 
Hulâsa arkadaşlar bu, kanunlaşmış, olmuş bit
miş. Fakat zararın neresinden dönülürse kârdır 
derler. Hiç olmazsa 1 Ağustos 1950 tarihine ka
dar vazifemizi yapalım ve milleti 2 021 820 lira 
gibi büyük bir masraftan kurtaralım. Biz bura
ya niye geldik? Millete böyle mi taahhüt ettik? 
Paraları alıp da nerelere kaçıp gidiyoruz. Ta
tili dört ay sonra yaparsak ne olur? (Ayıp, ayıp 
sesleri). Paraları aldık, gelenler bir daha ala
caklar. Bu, doğru mu? 2 milyon lirayı heba 
ediyoruz. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Haydi sende! 
(Gülüşmeler). 

AHMET KEMAL SlLlVRİLÎ (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar; birşey daha ilâve edeyim: Bu
rada bulunup da itiraz etmiyen arkadaşlardan 
hastalık dolayısiyle, başka sebeplerle borçlanmış 
arkadaşlar olabilir, ihtiyacı olan arkadaşlar ola
bilir. Bendeniz bunları da mazur görürüm. Fa
kat hanı, hamamı, apartmanı, milyonları olan ar
kadaşların buraya çıkıp da buna itiraz etmesini 
beklerdim. Fakat hayret ediyorum, kimse sesini 
çıkarmamış, kendilerine alenen teessüf, ederim. 
Aynen bugünkü Meclis arkadaşlarımızdan önü
müzdeki seçimlerde tekrar seçilip gelen arkadaş
lara, tekrar 1950 senesi Bütçesinden para veril
memesi için bir karara varmanızı rica ederim. 
Bu hususta bir de takrir veriyorum. Rey sizindir. 
(Çek defetrini bırak öyleyse sesleri). 

KMÎN SOYSAL (Maraş) — Parayı ne ya
pacaksın, bırak. (Eskişehir'e ver sesleri). 

AHMET KEMAL SlLlVRlLİ (Devamla) — 
Bir emrihayra vermeyi düşünüyorum, fakat bu 
haram olan para emrühayra da verilmez, an
cak kumara verilir. Ben onu da bilmem; 60 ya-
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şmdan sonra benî kumara mı alıştıracaksınız? I 
(Gülüşmeler). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi seçiminin 
yenilenmesine dair takdim ettiğimiz takrir, mu
halefet partilerine mensup arkadaşlarımız tara
fından itiraz ile karşılanmıştır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Evvelce kendi
leri istiyordu. 

AHMET TAHIAKTLIÇ (Kütahya) — O 
geçti. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bendeniz bu teklifin racih sebeplerle muhalefet I 
partisine mensup arkadaşlarımız tarafından da 
uygun olarak karşılanacağını zannetmekte idim. 
Racih sebeplerle diyorum; çünkü olabilir, bâzı 
hususi mülâhazalar partiler için kendi hususi du
rumları zaviyesinden seçimin tehir edilmesini 
faydalı kılabilir. Bu çok görülmez, yerindedir. 
Seçimlerin geriye alınması veya öne alınması ken- I 
di zaviyelerinden lüzumlu mütalâa edilebilir. I 
Yalnız umumi esaslı sebepler yanında bunlar 
tâli derecede kalırlar. Demokrat Parti namına ko
nuşan Hasan Polatkan arkadaşımız prtilerinin 
zaten şimdiye kadar seçimin daima yenilenmesi 
lehinde bulunduklarını ifade ettiler. Doğrumu
dur ama zamanı gelmeden istemişlerdir, fakat 
zamanı gelince istememektedirler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — 20 gün, 
20 gün fazla değil. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
neden istemiyorlar? İleri sürülen itirazları şu bir
kaç noktada toplamak mümkündür : 

Teklif esaslı mucip sebepten âridir, buyurdu
lar. Anayasa bakımından tetkika değer bîr mahi
yettedir; dediler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Böyle 
birşey yoktur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Müsaade buyurun, Tahtakılıç söyledi. Muhalefet 
partileri tarafından ileri sürülen itirazları telhis 
ediyorum. 

Seçmen kütüklerinin hazırlanması mevzuun
da itiraz mekanizmalarının iyi işlemediği iddia 
siyle bu hava içinde seçime gitmek uygun değil
dir, dediler. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — En mü
him mesele bu. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Sonra henüz komisyonlarda tetkik edilmekte bu | 
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lunan bâzı kanunlar vardır, bunlar mühim ka
nunlardır, bunlar çıkmadan seçime gitmek ye
rinde değildir, dediler. 

Son konuşan Silivrili arkadaşımız da dört 
senelik bir müddet vardır, katidir, bu dört 
sene dolmadan ne salâhiyetle bu karar istenil
miştir, buyurdular. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — ödeneğini de 
kumara vereceklerini söylediler. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Arkadaşlar; bizim takdim ettiğimiz takririn 
mucip sebebi takrirde ifade edilmiştir. Mucip 
sebebi şucdur: Yeni bir Seçim Kanunu kabul 
edildikten sonra yeni bir seçime gidilmesi man
tıki ve tabiî bir neticedir. Bu yeni Seçim Ka
nunu alelade bir Seçim Kanunu değildir. Mev
cut bir Seçim Kanunu üzerinde her hangi bir 
hükmün veya hükümlerin tadilinden ibaret de
ğildir. Yeni Seçim Kanuniyle yeni bir sistem 
kabul edilmiştir. Bir sistem değişikliğine isti
nat eden bir kanunun kabulünden sonra yeni 
seçime gitmek ve milletin iradesini bu yeni ka
nunun gösterdiği yoldan tecelli ettirmek tabiî 
bir şeydir. Nasılki çift dereceli seçimden tek 
dereceli seçime intikal, nasıl ki bilfarz bir ek
seriyet sisteminden nispi temsil sistemine inti

kal gibi, kazai murakabe sistemi altında seçim 
yapmak gibi sistem değişikliği kabul edildi mi 
yeni seçime gidilmesi, arzettiğim gibi, gayet 
mâkul, mantıki ve tabiî bir netice olarak gelir. 

Dört senelik bir müddet vardır, bu dört 
sene bitmeden seçime gidilemez; Anayasa hü
kümleri bakımından bu mevzuun tetkika değeri 
olduğu yolundaki mütalâaları ciddî, hukuki bir 
mütalâa olarak almak müşküldür. Filhakika 
Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi dört se
neden ibarettir. Fakat dört seneden evvel ye-' 
nilenmesine mâni hüküm olmadığı gibi, mâkul 
bir mütalâa da ileri sürülemez. Çünkü intiha
bın yenilenmesi demek milletin iradesine müra
caat etmek demektir, hâkimiyetin sahibine mü
racaat etmek demektir, milletin temayülünü 
yoklamak demektir. Bunun esbabı mucibesi, 
bunun mâkuliyetindedir. Anayasanın 25 nci 
maddesi seçim dönemi bitmeden evvel yenileme 
kararının verilebileceğini, bu kararın Meclisin 
tam sayısının salt çokluğu ile olacağını göster
mektedir. 

Yalnız dört senelik müddetin hitamından 
sonra bir senelik temdit meselesidir ki, Anaya-
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sanın diğer bir maddesi bu kararın alınmasının 
bir mucip sebebe bağlanması ieabettiğini gös
termektedir. O da seçimin yapılmasının imkân
sızlığıdır. Yoksa seçim dönemi bitmeden evvel 
seçimin yenilenmesi için hiçbir mâni yoktur. 
Bilâkis arzettiğim gibi, hâkimiyetin sahibine 
müracaat demek olan intihabı yenilemenin mu
cip sebebi, maslahatın tabiatında mündemiçtir, 
mâkuliyetinde mündemiçtir. 

İntihabı yenilemenin belediye muhtar seçim
lerinden önce olması ve bâzı kanunlar çıkarılma
dan evvel yapılmasının doğru olamıyacağı nok
talarına gelince: Gerek belediye ve gerek muh
tar seçimlerinin Büyük Mec'isin seçimi ile bir 
ilgisi mevcut değildir. Yeni. Seçim Kanununa 
nazaran böyle bir ilgi varit değildir. 

Çıkarılması yerinde olacağı ileri sürülen ka
nunlara gelince; bu. kanunların da seçim mev
zuu ile ilgisi yoktur. Memurin Muhakemat Ka
nunundan bahsettiler. Esasen. Seçim Kanununa 
nazaran seçim suçları doğrudan doğruya takip 
edilir. Memurin Muhakemat Usu ü Kanunu 
bu mevzuda hüküm ifade etmez. Bu kanunun 
seçim mevzuu ile bir ilgisi mevcut değildir. 

Seçim Kanununun, seçim kütüklerine ait tat
bikatının, seçimi geriye bırakmak için mucip 
sebep olamıyaeağmı söylemeyi hattâ zait adde
derim. Çünkü seçim kütüklerinin ihzarında nok
sanlık mevcut olduğu takdirde, kanun itiraz 
yollarını göstermiştir. Mahkemelere müracaat 
ederek eksiklikleri tamamlamak mümkündür. 
Kanuni müddetleri içinde bunlar yapılmış ola
cağına göre o sebeple de seçimin geri bırakıl
masını lüzumlu görmek için vecih yoktur. 

Tek sebep olarak ve arkadaşlarımızın, mühim 
sebep olarak ileriye sürdükleri, mevsim mesele
si oluyor. Partili arkadaşların kolaylıkla dola
şabilmelerini sağlamak bakımından bu yenile
menin daha geriye bırakılması arkadaşlarımız-
ca daha faydalı olarak mütalâa edilmektedir. 
Havaların iyilik veya bozukluğunun, seçim za
manını tâyinde, esaslı bir faktör olarak alına
bileceğini zannetmiyorum. Mevsimin müsait ol
ması, uygun olması elbette yerindedir. Müm-
Tdin olduğu kadar seçimlerin mevsim itibariyle 
müsait zamanda yapılmasına dikkat edilmesi lâ-
zımgeleceği. şüphesizdir. Bu mûtat seçim za
manı zaten kanunca derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Vaktinden evvel seçim yapılmasını ica-
bettiren sebepler muvacehesinde ise mevsim şar

tına mümkün olduğu kadar riayet etmenin d sı 
yerinde olacağı şüphesizdir. Yalnız şunu da ka
bul etmek lâzımgelir ki, mutlak olarak mevsi
min müsaadesi diye birşey yoktur. Çünkü bâxı 
mevsim memleketin bir tarafı için hakikaten 
çok uygun telâkki edilebilir, fakat memleketin 
diğer bir mmtakası için uygun olmıyabilir. Me
selâ Haziran ayı daha müsaittir denir, fakat Ha
ziran ayında bâzı taraflarda da köylüler yaylaya 
çıkarlar. Mesele o dur ki, en uygun zamanı gö^ 
önünde bulundurmakla beraber işin önemi, gös
terilecek olan alâkadadır. Havaların yağmurlu 
ve müsait olmaması sebebiyle iştirak nispetleri
nin düşük olması ihtimali hatıra gelebilir. Ama 
gösterilecek alâkanın genişliği noktasından ba
karsanız bu. iştiraki azaltıcı faktör olmaktan 
çıkar. Biz mevsim itibariyle bu yenilemenin ye
rinde ve uygun olacağı kanaatini taşımaktayız. 
Gerek mucip sebepler itibariyle, gerek mevsim 
itibariyle zamanın müsait olduğu kanaatinde 
bulunmaktayız. Hiç şüphesiz takdir yüksek he
yetinizin olacaktır. 

AHMET TAHTAK İLİÇ (Kütahya) — Ba
rutçu arkadaşımız muhtelif şeyler söyledi. Fa
kat dikkat ettim, her zaman gayet iyi konuştuğu 
halde bugün ileri sürdüğü mucip sebebi kendisi 
de beğenmemiş olacak. 

Arkadaşlar, hakikaten Barutçu arkadaşımın 
söyledikleri dikkatle tahlil edilecek olursa, ilim 
heyetinin seçim tarihi olarak tesbit ettiği zama
nın isabetsizliğine hükmettikleri neticesine var
mak icabeder. Bu seçime bu tarzda gidişin elbet
te mucip sebebe dayanmadığını siz de kabul 
edersiniz. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Yalnız 
verilmiş iki takrir vardır, okutuyorum. 

24 . I I I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Halk Partisi Meclis Grupunun vermiş ol
duğu bir karara dayanılarak milletvekili seçi
minin yenilenmesi hususunda bir teklif getiril
miş bulunmaktadır. 

Seçimin yenilenmesi, partimizin 21 Temmuz 
1946 tarihinden beri ısrarla üzerinde durduğu 
bir meseledir. 

Millî iradenin hakkiyle tecellisini temin ede
cek olan bir kanunun kabulünden sonra da seçi
min yenilenmesini istememek için ortada bir se
bep yoktur. 
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Ancak, seçimin .yenilenmesi hususunda bugün 

ortaya getirilen teklif kabul olunduğu takdirde, 
Seçim Kanununa göre 14 Mayıs 1950 tarihinde 
milletvekili seçimi yapılması gerekmektedir. Fa
kat, bu tarihte yurdumuzun bilhassa şark bölge
sinde normal bir muvasala 1 eminine imkân bu
lunmamaktadır. 

Diğer taraftaıı. halen komisyonlarda olup 
henüz umumi heyete getirilmiyen ve fakat bir 
an önce çıkarılması lüzumlu ve mümkün bulu
nan çok mühim kanun tasarıları bulunmakta
dır. Bu tasarılar arasında bilhassa, milletimizin. 
yakından alâkadar olduğu ve aynı zamanda se
çim emniyeti ile de ilgisi bulunan Matbuat Ka
nunu ile Memurin Mııhakenıat Kanunu, yüz 
binlerce Türk işçisinin alâkadar okluğu ve sabır
sızlıkla beklediği ücretli hafta tatili kanunu, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin aylıklı ve ücretli 
on binlerce mensubunun mağduriyetine nihayet 
verecek olan 365!) sayılı Barem Kanununun ta
dili hakkındaki Kanun, bir kısım öğretmenlerin 
barem durumunun ıslah ve intibakına ait olan 
kanun tasarıları bulunmaktadır. 

Bütün bu tasarılar ortada iken ve daha beş 
on toplantı yaparak bu kanun tasarılarını çıkar
mak mümkün iken Meçisin bugün yenileme ka
rarı vermesi muvafık değildir. 

Demokrat Parti, gerek milletimizin topye-
kûn alâkadar olduğu Matbuat ve Memurin Mıı-
hakemat kanunları gibi, gerekse geniş kitlele
rin alâkadar olduğu Ücretli Hafta Tatili, Barem 
kanunları gibi komisyonlarda mevcut tasarıların 
knbul edilmesinden önce Meclisin yenilenmesi
ne taraftar bulunmamaktadır. 

Milletvekili seçiminde partilerin daha iyi ça
lınabilmesi, vatandaşların daha müsait bir mev-
Kİmde bu millî vazifeye kolaylıkla katılabilmesi 
için köylerle kasaba ve şehirler arasındaki muva
salanın kolaylıkla teminine imkân, verecek bir 
tarih olan Haziran ayı bidayetinde seçimlerin 
yapılması uygun olacağından, milletvekili seçi
minin yen i'en m esi hususunda bugün yapılan tek
lifin reddini ve seçimin yenilenmesi kararının 
15 Nisan 1050 tarihine bırakılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Hsk işe lıiı-
I-J asan Po I at kan 

Eskişehir 
A İndin Potuoğlu 

Eskişehir 
Kemal Zeytinoğlu 

Afyon Kara hisar 
Ahmed Veziroğiu 

1950 O : 3 
Manisa 

M. Alakant 
Afyon Karahisar 

K. Özçoban 
Kayseri 

K. Gündeş 
İstanbul 

F. II. Dem ireli i 

Kayseri 
F. Apaydın 

Zonguldak 
A. R. İncealemdaroğhı 

Kütahya 
Dr. î. Gürsoy 

tstanbııl 
O. Baban 

B. M. Meclisi Yüksek Bşkaıüığma 
1050 senesi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 

seçimlerde, aramızdaki arkadaşlardan seçilen 
olursa 1050 senesi Bütçesinden ikinci defa olarak 
bir kuruş dahi verilmemesini arz ve teklif ede
rim. 

tstanbııl Milletvekili 
Ahmet Kemal Silivriii 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okuttum, oyu 
miza arzedeceğim. 

(Hasan Polatkan. (Eskişehir) ve 10 arkada
şının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — On milletvekili tarafından veri
len bu önergeyi tasvibinize arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ahmet Kemal Silivrili'nin takriri tekrar 
okundu), 

BAŞKAN -— Bu bir kanun teklifi mahiye
tindedir. Teklifini Meclise verir, oya konulamaz. 

ilk defa okunan önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Terfik Fikret Sılay ve 

Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi açık oyunuza arzedi 
yorum. 

(Edirne seçim çevresinden başlanarak oylar 
toplandı). 

BAŞKAN — Oy vermiyen var mı efendim.' 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. Seçimin yeni
lenmesini istiyen önerge, (23) oya karşı (299) 
oyla kabul edilmiştir. (Hayırlı olsun sesleri). 

2. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Konya Milletvekili Tevfik Fikret Nı-
îay'un. Büyük Millet Meclisinin S hci Dönem ça-
lışmalecrına son verilerek yeni Meclisin 22 Mayıs 
1,950 <le olağanüstü toplanmasına dair öne iyesi 
(4/221) 

Diğer bir önergemiz var. Okutuyorum. 
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24 . III . 1950 | 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 

görüşülecek mühim bir madde kalmadığından 
toplantıya son verilmesine ve yeni Meclisin 
22 Mayıs 1950 Pazartesi günü saat 15, te olağan
üstü toplanmasına karar verilmesini teklif ederiz, j 

Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili I 
T. F. Sılay Faik Ahmed Barutçu 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize arze 
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Muhterem arkadaşlar; şimdi verdiği- I 
ııiz kararla memlekette seçim devresi yarından I 
itibaren başlamış bulunuyor. Bu demektir ki, 
bundan sonra vukubulaeak toplantılar îçtimalar 
knununa göre değil, Seçim Kanununa tevfikan 
yapılacaktır. 

Demin burada söz söyliyen bir arkadaşımız 
verilen kararla Sekizinci Büyük Millet Meclisinin 
feshedildiği yolunda bir ifadede bulundu. Bu, yan- ı 
lıştır. Anayasamıza göre Meclis müstemirdir. Yeni 
seçilecek Meclis Dokuzuncu Devre Büyük Mîllet 
Meclisi burada toplanacağı güne kadar 8 nei Bü
yük Millet Meclisi Millî murakabe vazifesini ve 
milleti temsil salâhiyetini muhafaza etmekte de
vam edecektir. Binaenaleyh iç ve dış icaplar 
Büyük Millet Meclisinin toplanmasını ve karar 
almasmı zaruri kıldığı takdirde kanuni usullerle 
Muhterem Heyetiniz içtimaa davet edilir ve bu
rada gereken kararları alabilir ve almak salâhi
yetini haizdir. 

Aziz arkadaşlarım, çıkarmış olduğunuz yeni | 
Seçim Kanununda seçimin kanun dairesinde ve ı 
tam bir serbesti ile icrasına nezaret vazifesi, ! 
adalet mekanizmasına bırakılmıştır. I 

Hakkı batıldan, ayırmak ve adalet icaplarını 
yerine getirmek, hakkaniyet esaslarından zerre- i 
cc inhiraf etmemek itiyadında olan ve o bilgi l 
ve iman. ile yetişen ve o esaslar dairesinde daima 
vicdanlarının murakabesinin sesini duyan yar- j 
gıçlarımızın kendilerine tevdi edilen bu millî j 
vazifeyi, tamamiylc bütün, memlekette emniyet- ! 
bahş bir surette ifa edecekleri kanaatindeyim, t 
Yeni. kanunla idari, cihaza teveccüh eden vazife. 
asayişi, huzuru, muhafaza etmek ve millet efra- j 
dmın reylerini serbestçe gidip sandığa atmala- i 
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rina engel olacak haillerin belirmesine imkân 
vermemektir. 

Türk milleti iradesinin, huzur içinde, sükûn 
içinde tecellisini istemektedir. Onun arzusuna 
tebaan çok temenni ve ümit ederim ki. seçim 
mücadeleleri ancak prensipler ve esaslar üzerin
de cereyan etsin vef dünyaya karşı Türk milleti
nin, mütekâmil bir millet olduğu ve bu idareye 
lâyık bulunduğu ispat edilsin. 

Arkadaşlarım; bugünkü cihan durumuna 
göre memleketimizin hayatî meselesi, yurtta sü
kûn ve asayişin muhafazasiyle sımsıkı ilgilidir. 
Bu hakikati Türk milleti, çok esaslı idrak etmiş 
olduğu içindir ki, seçimlerin huzur ve sükûn 
içerisinde cereyan etmesini, vatandaşların en 
vesveseli insanların kalbinde bile şüphe uyandır-
mıyacak bir surette serbestçe verdiği reyin zu
hurunu istemektedir. Bu istekte hep beraberiz 
ve bu. kanunu tanzim ederken de bu arzunun te
siriyle hareket edilmiştir. Hükümetiniz millî ira
denin tahakkuk ve tecellisini temin etmek va
zifesini deruhde etmiş olduğu için ve siz de 
millet namına Hükümete bu vazifeyi vermiş bu
lunduğunuz için seçimlerin huzur ve sükûnunu 
ihlâl edecek, memleketin asayişini tehlikeye dü
şürecek hiçbir harekete meydan vermemeyi vatanî 
bir borç telâkki edeceğiz. (Bravo sesleri) ve bu 
yoldaki azmimizle daima millete hesap vermek 
cesaretini taşıyacağız. (Bravo sesleri). Çünkü 
böyle hareketle ancak milletin iradesini yerine ge
tirmiş olacağımıza kani bulunuyoruz, tyi, esaslı, 
serbest bir seçim olacaktır. Milletin arzusu veç
hile münakaşalar, mücadeleler prensipler üze
rinde vukua gelecektir ve efendi bir millete lâyık 
şekilde bir seçimle yeni. Meclis burada toplana
caktır. Bütün arzum ve emelim, memleketin asa
yiş ve sükûnunu muhafaza etmek ve kanunun tâ
yin ettiği serbesti içinde seçilerek buraya gelen 
Meclise uhdemdeki ağır ve mesuliyetti emaneti-
huzuru kalb ile teslim etmektir. (Bravo sesleri). 
Başka hiçbir emelim yoktur. Seçimler, bu arzu 
ve hedef diresin.de icra edilecektir. 

Temenni ederim ki, muhalif, muvafık bü
tün vatandaşlar bu hedefte birleşmiş olsunlar ve 
bitaraf vatandaşlar da millet hâkimiyeti ve hak 
yolunu göstermek hususunda temayüllerini izhar 
suretiyle partilileri irşat etmiş olsunlar.' 

Hepinize saadetler, salâmetler diler. Büyük 
Milletimizin bu büyük imtihanda dünyaya karşı 
hepimizi öğündürecek surette olgunluk başarıları 
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göstermesini Tanrıdan dilerim ((Sürekli alkış- I 
lar). 

BAŞKA^s — Arkadaşlar; müsaadenizle bir 
kaç kelime de ben söyliyeyim. 

Arkadaşlar; Türk Milletini ve Türk Vatanını 
korumak, Türk milletini ve Türk Vatanını yük 
seltmek için, geceli gündüzlü çalıştınız ve jre-
rjnde gördüğünüz tedbirleri birer birer aldınız ve 
böylece hakkın ve adaletin sesini vicdanlarda ya
şatmaya çalıştınız. Evvelce söylediğim gibi, Dev 
letimizin bir tek yolu Büyük Meclisimizin de bir 
tek kitabı vardır. O da kanlın, daima kanun, her | 

Birine Oturum 
Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu, kabı i! 

edildi. 
Bina Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair olan Kanun, kabul olundu. 
İktisadi Buhran Vergisi Kanunim an 1 ne i 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun, 
kabul edildi. 

Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan Kanun, kabul 
olundu. 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun, kabul edil
di. 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında
ki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 
Kanun, kabul olundu. 

2391 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesin
deki (Almakta oldukları aylıklar) ibaresinin 
hükmü, asıl aylıklara ilâve olarak verilen (Ha
yat pahalılığı zamlarına da şâmildir) şeklindeki 
yorum fıkrası, kabul edildi. 

4936,5017 ve 5027 sayılı kanunlarla verilen 
tazminat ve ödeneklerden ne suretle vergi kesi
leceğinin yorumlanmasına lüzum bulunmadığı
na dair olan Komisyon raporu, kabul olundu. 

Suşehri Belediye Başkanı Müştak Mutlu, ve 
Belediye Encümeni üyelerinden İsmail Kutlu ve 
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zaman kanundur! 

Dört yıl süren bir yolculuktan sonra nihayet 
seçimlere ulaşmış bulunuyoruz. Onun için seçim
lere girerken neşelerimizin bol, çalışmalarımızın 
verimli, yollarımızın açık olmasını ve yeni Mee 
lisimizin de Türk Milleti için hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. 

Hepinizi candan selâmlarını. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar). 

Sekizinci Büyük Millet Meclisini kapıyorum. 

Kapanma saati : 23 

Galip Doğruyol'un, Millî Korunma dâvalarını 
bakınıya yetkili Sivas Asliye Ceza Yargıçlığın-
ca hükümlü bulundukları ikişer ay hapis 60 şa."-
lira ağır para cezası ve altışar ay memuriyetten 
mahrumiyet cezalarının affı hakkındaki Kanun, 
kabul edildi. 

İstanbul Barosu Avukatlarından Saip Şev
ket Korasan'm hükümlü olduğu cezanın affı 
hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Midyat İlçesinden tsaoğlu 1319 doğucmlu 
Cebrail özean'ın, affına dair olan Adalet Ko
misyonu raporu, reddolundu. 

Jandarma Başgediklisi Bayram Era lp in 
hükümlü olduğu cezanın affı hakkındaki Ada
let Komisyonu raporu kabul edildi. 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin dğiş-
tirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair olan Kanun, kabul olundu. 

Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne ve bu kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair olan 4875 sayılı Kanuna 
ek Kanunun maddelerinin görüşülmesi bitirildi. 

Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Komite
sinde ve Avrupa İktisadi İş Birliği Bakanlar 
Konseyinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Av
rupa'ya giden Dışişleri Bakanı Necmettin Sa
dak'm yerine Devlet Bakanı Cemil Said Bar-
las'm vekillik edeceğine dair olan Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi, okundu. 
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dair olan 4274 sayılı Kanıma bir madde eklen
mesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun, kabul olundu. 

Af "Kanunu tasarısı, Adalet Komisyonuna 
verildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Ah 
doğan'm, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Karma Komisyon raporu 
kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Al-
doğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki 'Karma Komisyon raporu, 
kabul edildi. Yine 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Al-
'doğan''in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Karma Komisyon raporu, 
kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 
R. Karadeniz Necmeddin Bahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 
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Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 
F. F. Düşünsel Necmeddin Bahir Sılan 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Vras 

İkinci Oturum 
Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesi

ne ve bu Kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair olan 4875 sayılı Kanuna ek 
Kanun, kabul olundu. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Görev 
ve Kuruluş Kanunu, kabul edildi. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıta
cağı kârın Hazinece ikmali hakkındaki Kanun, 
kabul olundu. 

Pasaport Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair olan Kanun, kabul olundu. 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aş Ev
leri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun, 
kabul dildi. 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvelerde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun, kabul olundu. 

Maliye Bakanlığı Kuruuluş ve Görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan Kanun, kabul edil
di. 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler 
için yaptırılacak meskenler hakkındaki Kanun, 
kabul olundu. 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair olan Kanun, kabul olundu. 

Köy Okulları ve Köy Enstitüleri Teşkilâtına 

Üçüncü oturum 
Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi

ne dair olan önerge, kabul olundu. 
22 . V . 1950 Pazartesi günü saat 15 te ola

ğanüstü toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

îzmir Milletvekili Tunceli Milletvekili 
Şükrü Saraçoğlu Necmeddin Şahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu • i p. 



B : 72 24.3.1950 O : 3 

Bu Birleşim 

S. Sayısı Sayfa 

DÜZELTİŞLER 

Tutanak Dergisine bağlı basmayazıtarda aşağıdaki düzeltişler yapılaeaktıı': 

Sütün Satır 

281 
281 
281 

281 

11 
13 
13 

14 

33 
22 
27 

29 

Y a n l ı I) o ğ r u 

D. 

12 Memur 

Savı Avhk D. Sayı Ayl ık 

90 35 12 Memur 90 9fı 

Maliye Teknik Kurulu Kalemi Maliye Tetkik Kurulu Kalemi 
Bakanlık kitap memuru Bakanlık Kitaplık memuru 

D. Savı Avlık 

5 idare dâvaları ve 
kararlar müşaviri 1 S0 

281 16 ncı sayfadaki (3) sayılı cetvelin sonuna aşağıdaki kadro eklenecektir: 

Tahsilat Genel Müdürlüğü Merkez teşkilâtı 

L Sayısı 

292 
292 
292 
292 
292 
292 
293 
293 
293 
293 
294 

Sayfa 

2 
2 
o 
2 
2 
2 
9. 

2 
2 
2 
o 

Sütün 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

Daktilo 
» 

Daktilo 

Görevin çeşidi 

İller 

Geee Bekçisi 
» 
» 

Satır 

10 
18 
4 

12 
13 
16 
35 
42 
43 
14 
12 

» 

Ya 

tezyif ettiği ve 
22 . III . 1950 
T. C. K. mm 
yelemi 
T. C. K. ııun 
çoğunlukla 
Bulgaristan, 
tutmamaya 
bütün dünya 

teşkilâtı 

n l 

saat 

Devlet başkasının 
çoğunlukla 

ı § 

10 da 

Sayı Ücret 

1 200 
1 150 

18 150 
21 125 

5 100 
31 90 
20 75 

D o ğ r ıı 

tezyif ettiğinden ve 
22 . Tl I . 1950 günü saat 10 da 
Türk Ceza Kanununun 
eylemi 
Türk Ceza Kanununun 
çoklukla 
Bulgaristan gibi, 
tutmıyan 
bütün dünyadan 
Devlet başkanını n 
çoklukla 
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Turizm Müesseselerini Teşvik Kanununa verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 283 
Kabul edenler : 283 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 173 
Açık Milletvekillikleri : Q 

AFYON KARAHÎSAR 
Mefcmet Aşikar 
Hasan Dinçer 
ganin Lâçin 
Kemal özçoba» 
Ahmed Veziroğlu . 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ea&d Ura» 
Ali K»mal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Nakd Oevad Akkernaan 
Mebrure Akıoley 
Ibrahito Rauf Ayaklı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fafeâhe öymen 
öl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Akra 
Dr. Galip Kahraman 
İftutafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sa/bri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Gfîktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

[Kabul 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı. Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan öemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

edenler] 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sahri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
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. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
§ükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
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Kemal Turan 
Şevki Yalraç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Cihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Argın 
Kâmil Gündeş 
Kesit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

B : 72 2 4 . 3 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyaaı 
İsmail Rüştü Akaai! 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Bina] 
Gl. Ali Fuad Ce'besoy 
Sedad Çumralı 
Raisini Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim KarakÖy lü 
Osman Taner 
A bel ül ka dir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunknl 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
FeyzuMah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kamil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alp aya 

. 1950 O : 3 
Mehmet Kâmil Bora a 
Şemsettin Ekmen 
Abdüikadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidiıı Çakır 

NİĞDE * 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sarıda] 
t b rahinı Refik S oy er 
Şükrü Siler 
Hüseyin Ukısoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeli oğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegetıa 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri TMceş 
İsmail Mehmed üğu-r 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Ceza roğlu 
Ekrem Pekel 
(.'emil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğl 11 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Alımed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlıı 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak:göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı lçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARÂHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
İsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

• Nurullah Esat Sümer 
AYDIN 

Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Momduh Şevket Esen dal 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çmar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simsr 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Niyazi Çıtakoğlu 
îhsan Karasioğlu 

[Oya 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Er em 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çağıl (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Ahi din Ege 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan Hami d Tigrel 
Şeref TJluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
F a h r i K a r a k a y a 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseveu 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
1 Tasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

katılmıy anlar] 
HATAY 

Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (î.) 
Suphi Bedir Uluç 

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

İSPARTA 
Kâzım Aydar (î.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
A Ti Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D ' 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Hüseyin Cahit Yalcın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şe raf ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Ooşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 

Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. l.laıdar 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakan t 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi Öz-tarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Masan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğhı 

MARDİN 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdı Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
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Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
'Hüsnü Oakır (l>;ık;ın 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kasım Ener 

B : 72 24.3 
Kasım Gülek j 

SlîRD 
Eteni izzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim îneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kok 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 

. 1950 O : 3 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TRABZON 
Sırrı l)ay 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (!.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t) 

Muammer Yarımbıyık 
TUNCELİ 

Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğîu 
Nuri Tarh an (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 72 24.3 . 1950 0 : 3 
Bina Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna verilen oyların 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. SaTbri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 271 
Reddedenler : l 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 184 
Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşih 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymeı. 
Ceaıil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Efkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr.' Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Kasene İlgaz 

DENIZLI 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçük a 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel ' 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Oavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekccan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 

Şakir İbrahmıhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me!e« 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

tSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Dem ir elli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

1055 



Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

tZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbası 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami G-ülcüoğlıı 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Balhadır 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhoıı 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gri. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. P'ahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Türatürk 

KAYSERİ 
G-l. Salih Avgın 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket 'Ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
ismail II. Daltaeıoglu 
Şevket Tor gut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyarnk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 72 24.: 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erini 
Amiral Şükür Oka ti 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Bin al 
Ol. Ali Fuad öebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret S>hy 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Boz'bay 
Orgl. Asım Gündüz 
M em dııh îspa rtalı gi I 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylı" 
Osman Taner 
A!) «lülk a dir T a ş a. n gi 1 
Mahmud Nedinj Zabeı 

MANİSA 
Korgl. AH Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdüh N. Otaman 
Yasar özey 
Feyzııll ah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayi/.i t 
Dr. Kamil idil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kamil Boran 
Şemsettin Ekmen 

| Abdülkadir Kalav 

î . 1950 O : 3 
1 Yusuf Mardin 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 

NİĞDE 
liifat Gürsoy 
llalid Mengi 

j Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulıısoy 

I ORDU 
j Dr. Vehbi Demir 
) Mehmet Furtun 
1 Amiral H. Gök d al ay 
j Dr. Zeki Mesut Sezer 

I RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

| Ali Zırh 
I SAMSUN 
| Rıza Isıtan 
I Yakup Kalgay 

Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük er 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Oavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
i"i ilini Uran 
Ali M'ünif Ye gen a 
\hmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Sabri Çeliktuğ 

I Ali Rıza Esen 
j Lûtfi Yavuz 

StNOB 
l/ûtfi Aksoy 

I SİVAS 
I Mi t at Şükrü Bleda 
j Şemsettin Günaltay 
| Hikmet Işık 
I Mnttalip öker 
| Necmettin Sadak 

Gl. Fikri Tirkeş 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cczaroğlvı 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğl u 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazını Poroy 
Refik Ahmet Seveııgil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Su ut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 
îhsan Olgon 

ZONGULDAK 
İsmail Ergen er 
Emin Erişirgil 
A lım et Gürel 
Sabri Koçcr 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Reddedenler ] 
AFYON KAEAHÎSAR 
Kemal Özçoban 

[Oya katîlmıyanlar] 
AFYON KAEAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğaıı 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Raaih Kaplan 
Nuruliah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örge evren 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BÎTLÎS 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 

Mustafa Fehmi Gerçeke^ 
Abdurrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (î.) 
Suheyp Kar af ak] oğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahi'i Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 

Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
SupM Bedir Uluç 

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

İSPARTA 
Kâzım Ay dar (I.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 

Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugae 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (t.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğhı 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
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Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşk Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Taııkut 
Abdullah Yayeıoğlıı 

MARDİN 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

B : 72 24 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
11 al id Onaran 

NÎĞDE. 
Ferit E cer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan 
Nasit Fırat 

. 1950 O : 3 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek 

SÎÎRD 
Etem İzzet Benice 

StNOB 
Suphi Batur 
Gevdet Kerim ftıcedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Terıgirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t.) 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan O rai 

VAN 
İbrahim Arvas 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (t.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



B : 72 24. 3.1950 O : 3 
İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu 

AftRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaglı 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 0 

Çekinserler •. 0 
Oya katılmıyanlar : 1^2 

Ayık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem etli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguöğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

T » / \ T TT 
BOLU 

Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
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. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varnv.a 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
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Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

IZMÎR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf 1nun 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gri. Abdullah Alptoğau 
Cemil Atay 
Ham di Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ÖL Salih Avgın 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 72 24. 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Co'besoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlıı 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyznllah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferit Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

i. 1950 O : 3 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
itifat Gürsoy 
ilalid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyor 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtıuı 
Dr. Zeki Mesut 5;W.er 

RİZE 
Dr. Sal ı ıı Ali Dilcin re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Ya'kup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mdhmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekel ioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğen a 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİÎRD 
Sabri Çeliktnğ 
Ali Rıza Esen 
Lu tfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mi ta t Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mutta!ip Oker 
Necmettin Sadak 

1060 — 

GL Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaruğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadıu 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Latifoğl 11 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevcngil 

TRABZON 
Faik Alımed BaruitMi 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mu anım er Yarı m bıyık 

TUNCELİ 
Nccmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celal Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergen er 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan S ey fi Orhon 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekmaıı 
Arif Çubukçu 
Cevdet Gölet 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet' Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nuru İlah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Escndal 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu (t.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öynen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çmar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürralıman Konuk 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
thsan Karası oğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erera 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t.) 
Münir Çağıl (î.) 
Suhoyp Ka raf akı oğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
lioşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan Hami d Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Balıattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Kara.haya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğhı 

ERZURUM 
Salim Altıığ 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Tlüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potu oğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZIANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

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

İSPARTA 
Kâzım Aydar (î.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
AH Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(Î-) 

.Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Ref>ep Pekev (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakana 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 

Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğhı 

KONYA 
Mitat Şakır Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkim 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Ynycıoğlu 
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MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NÎĞDIÎ 
Ferit Ecer 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 

B : 72 24 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Hüsnü Çakır (Bakan' 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

SİIRD 
Etem tzzet Benice 

3 .1950 O : 3 
SİNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim Irıcedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şam settin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
»Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Danış Eyiboğlu 

Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza İşıl 
Hamdi Orhun 
Mustafa R. Tarakçıoğhı 
(D 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (T.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 

r-i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 
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Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanuna verilen oyların 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
1 Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık Milletvekillikleri 

465 
26Q 
266 

2 
1 

187 
9 

(Kanun kabul •dilmûft».) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmed Vezir oğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarlıan 
Esad Ur as 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korktrt 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akm 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepo 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 

Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şerernetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Er tan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil öz çağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budıınç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
iîifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
İsmet Eker 
Plasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Ham di Berkin an 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Oavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Ma uf Bayındır 
Abdülbak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir lbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

Şükrü Koçak 
GAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
GL Aşir Atlı 
Cemiî Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me'ek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Di-. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
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İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
OH. Abdullah Alptoğnn 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Bcevit 
Fethi Mağara 
Âdil Tok özlü 
Balki Tüm türle 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Hayrullah ürkürı 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Tl. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

B : 72 24.3 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Ala taş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergutı 
Dr. Sadi İrmak 
Mülki Karagülle 
Ma i m Hazini Ona i 
Tovfik Fikret Sıla.y 
Ali Kıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
llnlil Benli 
Ahmet Bo/.bay 
Orgl. Asım Gündüz 
Momduh tspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esonbel 
Mustafa Naiın Karakövlü 
Osman Taner 
A bdülkadir Taşan »il 
Mahmud Nedim Zaheı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Arhıııkrd 
Kâmil Coşkun oğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Momduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzi111 nh Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
irfan Ferid Alp aya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

. 1950 O : 3 
NİĞDE 

I üf a t (îürsoy 
Hal id Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbî Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral 11. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
^inan Tek el i oğlu 
Hilmi Uran 
Ali Miinif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SİİRD 
Sal>ri Oeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Dnlfi Aksoy 

SİVAS 
Mi tat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mııttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin ftirer 
(İl. Fikri Tirke.ş 

ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin O / a r oğlu 
Fkrem Pekel 
Cemil Uybaduı 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Raif Karadeniz 

Hasan Saka 
Ali Sarı al i oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Sun t Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktav 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı lçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin 'PMşirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koeer 
Naîm Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 

/ Reddedenler ] 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 

[Çehinserler] 
KAYSERİ 

Reşit Turgut 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Palih Rıfkı A tay 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Ilâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alp m an 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memdulı Şevket Esendal 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Ada] 
Hıfzırrahman R*öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç' 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
nüseyin Bingül 
Niyazi Çıtak oğlu 
thsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
d.) 
Münir Çağıl (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattiîi öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdüîgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Hnydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 

Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüsoy'n H. Cura 
Haydar Rüştü ökl ı 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
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KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Şeler (î.) 
Ömer Tagçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkim 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Cİürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurralıim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

B : 72 24, 
Şefik Tugay 

MANÎSA 
Yunus M. Alakaııl 
Şevket Raşit Hatipnş>! 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARÂŞ 
Rıza Çuhadar 
Hm in Soysal 
Hasan Reşid Taııkııt 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
A sun Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğiu 

MUŞ 
llamdi Dayı 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Eoer 

3.1950 O : 3 
ORDU 

Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
1 lameli Şarlan 
i tamdı Yalman 

RÎZE 
Tahsin. Dek ir Balta 
i)r. Fa'hri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Derk (f.) 
ITustıiı Oakır (Hakan) 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

SİİRD 
Ktem izzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Oevdet Kerim Ineeday 
(Başkan V.) 
Bnver Kok 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dramız 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Oöksel (I.) 
Ali Rıza İşıl 
İfanı di Orhoıı 
Mustafa R. Tarakeıoğlıı 
(t.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
A ta lav Akan 
Hasan O rai 
Usa t Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 
Nuri Tarlıaıı (T.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Vozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
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Gümrük Kanunun 17 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanuna verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
üye sayısı : 465 

Oy verenler : 265 
Kabul edenler : 264 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 1 g l 
Ayık Milletvekillikleri : Q 

AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkermaıı 
Mebrure Aksoley 
îbrabim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muamnrer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fnat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

[Kabul 
Orgl. Kâzını Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğl.ı 
îsnıail Hakkı Uzun çarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çaıııbel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budııııç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılnıazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dv. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynolo^lu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kaznncıoğlu 

edenler] 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
.Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Altsoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tcvt'ik Ekmen 
İCâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü SökmeIKSİ: :• 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Mentefoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ftıad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemiı 

İZMİR 
Ben al Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
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Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sür m e n 
Tezer Ta§kıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Iîamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgııt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Ok fin 
Seda d Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Ala t aş 
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Gl. Ali Fuad Cebesoy I 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak | 
Naim Hazini Onat 
Ilulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Örgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköyl u 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zab«ı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Art un kal 
Kâmil Coşkun oğlu j 
ismail Ertem I 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
İrfan Ferid Al paya 
Mehmet Kâmil Bor;„n 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er J 

. 1950 O : 3 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furturı 
Amiral 11. GÖkdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RtZE 
Dr. Saioı Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş. 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük e e 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tckelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Ye gen a 
Ahmet Remzi Yüregir 

SllRD 
Sabrı Çeli'ktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Yğuv 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Frsin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadıu 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Raif Karadeniz 

'Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erhek 
Sırrı loöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişir gil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Reddedenler ] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

[Oya katılmıyanlar] 

HFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Orçl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren-

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Ziya Geholoğlu (î.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
th.san Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
'(t) 
Münir Çağıl (î.) 
Suheyp Karafakıoğhı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kem .Tİ Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
FetH Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELAZIĞ 
Fnad Ağralı 
Fahri Kara kaya 

ERZİNCAN 
Sfibit Sağıroğhı 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Nafiz Dumlu 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğhı 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Ahdullah CiUİ 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

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

İSPARTA 
Kâzım Aydar (î.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 

Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Haydar Rüştü öktenı 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Mitat Şakir Al tan 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 
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KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Al akan t 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öz tarh an 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 

B : 72 24 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım GKirsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğhı 

MUŞ 
Haindi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

3 .1950 O : 3 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (t.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

SİİRD 
Eteni îzzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tnoedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Teııgirşenk 

SİVAS 
Nazif Ersin 

Kâmil Kitapçı 
TEKİRDAĞ 

Fayik öztrak 
TRABZON 

Zekiye Dranaz 
Daniş. Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Ali Hıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğl 
(I.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalr»y Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

ZONGULDAK 
AH R. Incealemdaroğl 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Eruzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Vozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 72 24 . 3 .1950 O : 3 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir? 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : ?64 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : o 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 192 

Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoglu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 

Fuat Bilal 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Sim er 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
llıfzırrahman II. öymen 
(.•omil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Org'l. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erk m en 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir . 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Aialay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Ne od et Yüeer 

DENİZLİ 
J>r. Hamdi Berkin an 
Naili Küçük a 
Hulusi O rai 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. GündüzaJp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nah id Pekcan 

ERZURUM 
Kyüp Sabri Akgöl 
Salim Altıığ 

Nafiz Dumîu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZLANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zairuo^Iu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökraensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Duruk an 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğln 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 
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İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevil 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Hayrııllah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 

B : 72 24,; 
ismail Rüştü Ak^al 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğif 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Bina] 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Ilulki Karagülle 
Naim Plazkn Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
Ksat Doğan 
Atıf Ksenbel 
Mustafa. Naim KaraköyMi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Manmud Nedim Zaboı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
ismail Ertem 
Dr. Memdulı N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 

i. 1950 O : 3 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Ahi din Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Oavid Ora! 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hiltni Uran 
Ali Mürıif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreği r 

SîtRD 
Sal)fi Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
î/ûtfi Yavuz 

SİVAS 
M i t at Şükrü Bleda 
Şemsettin Gün al tay 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Ol. Fileri Tirkes 

İsmail Mehmed Uğur 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtîfoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Sim t Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergen er 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koeer 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 72 24.3,1950 O : 3 

AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mi tat Ay dm 
Emin Bilgen 
Dr. Maz'har Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınur 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Meındnh Şevket Esendal 

BÎTLÎS 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeke: 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl (î.) 
S uh e y p K a r a fak ı o ğ 1 u 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
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 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

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

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

[Oya katılmıy anlar] 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

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

İSPARTA 
Kâzım Aydar (I.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad B a t a 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç, 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsöy 
Faik Seler (î.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürso/ 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
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Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpay a 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım G-ürsu 
Nuri Özısan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Haindi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

B : 72 24. 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
İla m di Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan 
Naşit .Fırat 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

SttRD 
Kk-ııı izzet Benice 

3 .1950 O : 3 
SÎNOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Jııoedayı 
(Başkan V.) 
ICııver Kök 
Yusuf K. Tenyirşeıık 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker (I. Ü.) 
i^akir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 

Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhun 
Mustafa iv. Tarakçıoğiu 
(i.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan O rai 

VAN 
tbrahim Arvas 

ZONGULDAK 
Ali iv. Tneealeoıdaroğlu 
Nuri Tarkan (t.) 

[Açık Milletvekillikleri] 

Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
1 
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B : 72 24.3.1950 0 : 3 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 

dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kuran kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 465 
Oy rerenler : 235 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : • O 

Çekinserler : O 
Oya katılmıy anlar : 221 

•ç ık Milletvekillikleri : 9 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Kemal özgoban 
Ahıned Veziroğlu 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Rafit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergnn 
Muammer E r i | 
İhsan Ezğü 
Ctvdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip KahramaH 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
AMi A$abeyoğhı 

[Kabul 
Muzaffer Akpına* 
Esat Altan 
Fuat Büal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem etli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Oemil Canibe! 
Tjûtfı Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Abdürrahman- Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

edenler] 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemiı 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kaz.ancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Ahi din Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündü/alp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. tbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fır*t 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Filkret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğltı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğhı 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 
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İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbagı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. E»ad Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Fethi Mağara 
Adü Toközlü 
Baki Tümrürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 

B : 72 24.3 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cefoesoy 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Metnduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mustafa Naim Karaköyl ü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
ismail Ertem 
Dr. Memduh N. Otamar 
Yaşar özey 
Fey/Aillah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizi't 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Güraoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

. 1950 O : 3 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saiıu Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Aid Münif Yegena 

SÎÎRD 
Sa/bri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Tjûtfi Aksoy 
(Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
NTeemettm Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadım 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğüu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rü?tü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Saıbri Koçer 
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B : 72 24. 3 .1950 O : 3 
[Oya kaülmiyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasüh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Gtöktepe 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalı lar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet A l Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Falhri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pare 

ÇANAKKALE 
Htiaeyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ihtan Karasioğlu 

ÇORUH ; 
Atıf Tüzün I 

ÇORUM 
Münir Çağü (I.) 
tsmtt Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENIZLI 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel | 

EDİRNE | 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen | 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Dr. Muzaffer Canbokt 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 4 

Hasan Fehmi Ataç 
ŞÜkrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seren (I.) 

HATAY 
Abdullah CiUi 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

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

İSPARTA 
Kâzım Ay dar (I.) 
Rifat Güllü 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adrvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Oelâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
do 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMlR 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmeu 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Sedad Çuraralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
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Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emim Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalar 
Yusuf Mardin 

B : 72 24. 
Dr. Aziz Ura* 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım öürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakar oğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RÎZE 
Tah&in Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fund Sirıııon (Bak;ın) 

3 .1950 O : 3 
SAMSUN 

Hüseyin Berk (t.) 
Ömer-Karataş (I.) 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Fjtem izzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Vusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyrboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhoa 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıo&la 
(t) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Ora! 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Kâmil Erfeök 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali R. IneealemdaroğÎB 
Naim Krom«r 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 1 
Erzurum 1 
Kayseri 1 
Kırklareli 1 
Rize 1 
Samsun 1 
Sivas 1 
Yozgad 1 
Zonguldak 1 
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fc : 72 24.3 .1950 Ö : â 
Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair olan Kanuna ek Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

1 

AFYON KARAHİSAB 1 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Gevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayagh 
Avni Refik Bekman 
Ragit B"rekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neget Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaf "er Akpmar 
Esat Altan 

Uy e sayısı 
Oy rerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserlcr 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
25ü 
249 

1 
0 

206 
9 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 1 
Osman Niyazi Bureu 
Hacim Çarıklı 
Emininin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçargılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Oemil Çambel 
Lûtfi Gören | 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
AB Rıza Erem 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
İsmet Eker 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçük» 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim* T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

1 Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi KeTeagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barla* 

Dr. Muzaffer Canbolat 
BekİT Kaleli 
Dr. Abdürrahman Mti'n 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevke* Erdoğan 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Mentegoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza An 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
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Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
MeShmet Bahadır 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
öl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
01. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 

B : 72 24. 3 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesöy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğîu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzııllah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Yuffuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

. 1950 O : 3 
MUĞLA 

Abidhı Çakır 
NİĞDE 

Vehbi Sandal 
ORDU 

Dr. Vehbiı Demir 
Mehmet Furtum 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Diblan 
Cav id Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri' Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 

Şakir Uma 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uyhadın 

TOKAD 
Ftyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arva» 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbeık 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 72 24. 3 .1950 O : 3 
[ReddedenUr] 
ZONGULDAK 

Ali R. încealemdaroğlu 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cefllal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îhsan Ezğü 
î»met înönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Ratih Kaplan 
Nurullah E»at Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esend i 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (î.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıf zırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahm«t Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
îhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfa gil 
Oavit Ekin 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgan! Türkmen 
(î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz K5ksal 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 

Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Haydar Rüştü ö k t em 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir KurutluoğTu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KONYA 
Mîtat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
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Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Oafer özelçi 
Abdülkadîr Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 

Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDÎN 
Şemsettin Ekmem 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 

Dr. Fahri Kurtuluş 
SAMSUN 

Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SltRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Oevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranas 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel ( t ) 
Ali Rızı Işıl 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t) 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan OraJ 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Oelâl Arat 

ZONGULDAK 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
261 
260 

0 
1 

195 
. 9 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Âinmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
IbraJhim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fat ihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuait Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şereme'tli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BtNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mulhlis Erkmen 
Ab dur rahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kaaaneıo^lu 
Atıf Tuzun 
Asım Us 

ÇORUM 
Nakn Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekccan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğl u 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Ceımil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Meles 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

tSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL , 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
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İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami1 Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kârnran ö rs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Baltadır 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkırarı 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkalin 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin öoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
A l̂i Dikmen 

B : 72 24 3 
Nihat Erim , 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
0-1. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hıüki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret S'lay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartaîıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz UravS 

. 1950 O : 3 
MUĞLA 

Abidin Ça'kır 
NİĞDE 

Rifat Gürs>oy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehraed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sabrı Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip ölçer 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

Itraail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroylu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğiu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevenfil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbök 
Sırrı Içoz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali R. IncealemdaroğİH 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Oriıon 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR | 
fil. Sadık Aldoğan 
Mthmet Aşikar 
Hazim Bozoa I 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

A Ğ R I I 
Müştak Aktan 
Ahraret Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 

„ ihsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) I 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
AYDIN 

fil. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

Dr. Mazftıar Germen 
BALIKESİR 

Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Sürayya öngeevren 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen dal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü A d al 
Hıfzırrafoman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçek e1* 
Muhittin. Baha Pars 

Dr. M. Talât Simer 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
thsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
do 
Münir Çağıl (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Ham di Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hânıid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabi*, Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

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

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toy demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalara. (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürs«y 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
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MARDÎN 
Şemsettin Ekmen 
Bıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
ü r . Mitat Sakaroğin 

MUŞ 
Hamdd Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
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RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (t.) 
Hüsnü Çakır (Bakan' 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğen a 

SIIRD 
Etem tzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

3 .1950 O : 3 
SINOB 

Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 

Hamdı Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğln 
(D 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Naim Krom er 
Nuri Tarh an (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklar&li 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıtacağı kârın Hazinece ikmali hakkındaki Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

165 
273 
273 

0 
0 

183 
9 

[Kabul edenler] 
AFYON KALAKİSATl 
Şahin Lâçin 
!\emal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Akstı 
Dr. Galip Kahraman 
İfrostafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Safcri Akın 
Neşet Akkor 
öl. Befet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Ottktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğln 

Mu zaffcr Akpmar 
Ivsat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
E mini t tin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BILECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Dügünsel 

BOLU 
Uûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkınen 
Abdürrahraan Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmasâpek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Kasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülbak Fırat 
Nahid Pekcam 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev &öle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
öl. Vehbi KoeagÜHey 

Şükrü Koçak 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
GAZÎANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Cemil Aleviz 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbelat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurraihman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Alı' Rıza Arı 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
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Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

ÎZMÎE 
Şevket Adaları 

* Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
©krem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ÇÂ. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
îwûaail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rügtü Aksal] 
Fuad Balkarı 

B : 72 24.3 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. r".Tidfir 
Ra»im Er el 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Namı Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağ? 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Za'beı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Udu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Bora a 

. 1950 O : 3 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid O rai 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Igık 

Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uyhadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sereagil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sıitan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Ziya Ark ant 
Kâmil Erbek 
Sırrı tçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali R. Incealemdarsğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhen 
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1 : 72 24 . 3 .1950 O : 3 
[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falifcı Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. tzze/ddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BtTLÎS 
Muhtar Ertan 
Ziya Gefaoloğlu 

BOLU 
Ha»an Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çamfael 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Skner 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
do 
Münir Çağıl (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Afaidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Safari Akgöl 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Halcin Çevik 
Ahmet Oğuz 
Afaidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimeglu 

GÜMÜŞ ANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Ahdullah CİHİ 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

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

İSTANBUL 
Salamon Adato-
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
a.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
d.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senifai Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 

I Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Akif Eyİdoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 

I Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

MUĞLA 
Cenap Aksu 

KONYA 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfii Kırdar 
Hilmi özta/rhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tankut 
Ahdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitttt Sakareğlu 
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B : 72 24 . 3 , 1950 
MUŞ 

Hajaadi Dayı 
Halid Onaran 

NtĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

Hüsnü Çakır (Bakan) 
SEYHAN 

Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
E tem izzet Benice 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

O : 3 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel GökMİ 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğln 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 72 24. 3 .1950 O : 3 
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aş Evleri hakkındaki Kanuna ek Kanuna verilen oyların 

AFYON KARAHÎSÂR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
îbralıim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Beknıan 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
îlısan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Gl. Refet Alpınan 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekiııserler 
Oya katılmıyanlar 

A ç ı k Millet vekillikleri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

46b 
2 57 
257 

0 
0 

1 00 
y 

[Kabul 
ismail Hakkı Uzun çarşılı 

BÎLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BtNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrakman. R. ö y o e n 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin AH:ay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erk m en 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Üııen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Ilifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim A t al ay 
ismet Eker 
Hasetıe İlgaz 

edenler] 
DENİZLİ 

Naili Küçüka 
Hulusi O rai 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tcvfik Ekmen 
Kâzım Okav 

İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GüMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ali Rıza Arı 
Cihad Ba'ban 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf in un 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
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Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş. 
Mehmet Bahadır 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
0-1. Abdullah Alploğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Ham di Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tumtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gri. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Bal tacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

B : 72 24. £ 
KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Milat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Ce'besoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Kaslın Erel 
Şevki Erg un 
Fatiıı Gökmen 
itiılki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
ömor özdek 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beycla.ğı 
Esat Doğan 
Atıf Eseribel 
Osman Taner 
Abdiilkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkun oğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Mcm duh N. Ota m a n 
Yaşar özey 
Feyznllnh Uslu 

M ARAŞ 
Dr. Kemali Bayız i t 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferit Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ura;; 

. 1950 O : 3 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
NİĞDE 

Itifat Gürsoy 
llalid M.engi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Siler 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fıırtuu 
Amiral H. Gökdaîay 
Dr. Zekî Mesut FV'/.eı 
Hamdi Şarlan 
Iîamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saiü'i Ali Dikmıre 
T uad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Maikbule Dıblan 
Cavid O rai 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreği r 

SIİED 
Sa'bri Çelik tuğ 
.Mi lî iz a Esen 
Tifjt.fi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin .Günaltay 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmed Uğur 
y.akir Uma 

TEKİRDAĞ 
fvmin Ataç 
Ziya Ersin (Jezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uy'badm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Alime t Sevengil 

TEABZON 
Faik Ahırıed Barutçu 
Sırrı D ay 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Esat Tekeli 
Sunt Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erhek 
Sırrı tçöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 72 24. 3 .1950 O : 3 
[Oya katılmty anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak (î. Ü.) 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Nurııllah Esat Sum er 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen -1 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen d al 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

Dr. M. Şerif Korkut 
BURSA 

Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Niyazi Çıtakoğlıı 
İhsan Karasioğlıı 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (î.) 
Sııheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. II a m d i Berk m an 
Cemil Çalgüner 
Ab idin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erim cağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (t.) 

Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
do 
Suphi Bedir Uluç 
Rasi.m Yıırdman 

İÇEL 
I Tay d ar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celal Ramazanoğln 

İSTANBUL 
Dr. Adnan A di var 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Orol. Cemil C. Toydemir 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMlR 
Şevket Adalan (Bakana 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Sadi Trmak 
Dr. Aziz Perkim 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsnn Şerif Özgen 
Ahmet T ah ta kıl ıc 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karakövlü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
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T? •7C 24, 
MARDİN 

Şemsettin Ekmen 
Rıza, Erten 
Abdülkadir Kal av 

MUÖLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsm 
Nuri Özsan 
Dr. Mi t «at Sakaroğlu 

MUŞ 
Ha m di Dayı 
Ha i id Onaran 

Ferit Eeer 
İbrahim .Refik Soycr 

ORDU 
Arif Hikrrmt Oruf. 
Yusuf Ziya Ortaç 

xı<ı^rı 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (î.) 
11 üs:nü Oakır (Hakan) 

SEYHAN 
Kasım l.0ncr 

| Kasım Gülek 
! Sinan Toke'üoğlu 
i 
I Ali :;Iünıf Yep-nn 
| BİÎRD 
| Elem izzet Benice 
i 
j SINOB 
î Suphi P-atur 
! Cevdet Kerim îneedayı 
| (Başkan Y.) 

Enver Kök 

. 1950 O : 3 
Yusuf K. Tengirşenk ! 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Muttali]) Öke i' (İ. Ü.) 
Reşat Şamsettin Siret 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Cayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 1 

I i >ani§ Eyiboğlu | 
Temel Göksel (I.) j 
Ali Kıza Isıl | 
Hamdi Orhon 1 

Mustafa II. Tarakmoğl 
(t) 

Muammer Yarım bıyık 
TUNCELİ 

Mahmut Tan 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Naira. Kromer 
Nuri Tarh an (I.) 

[Açık MiUetveküUkleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 72 24 . 3 .1950 O : 3 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : -165 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya kat.ıîımyanlar : 191 

Açık Milletvekillikleri : 9 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aş'kar 
Kemal Özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekrnarı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
01. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alp m im 
Nuri Oöktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman 'Niyazi Burcu 
Eminittin Çcliköz 
Orgi. Kâzım Özalp 
Hilmi Şereıuetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzımçarşıb 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Sımer 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünse) 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil Öz çağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil Öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ün en 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
!î!l';it Dolunay 
Mustafa A. Ren d a 
Gl. Zeki Soydemir 

[Kabul edenler] 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Namı Atalay 
ismet Eker 
ilasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pckcan 
•Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asını- Akftoy 
Cemil Alevli 
GL Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me'ek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 

Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp D uruk an 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mekki Hikmet Geleııbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
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İZMİR 
Şevket Adaları 
Berıal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran Örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
G-l. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Ta/hsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgın 
Ömer TnşeıogMu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket; ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail II. Baltacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksa! 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 72 24.: 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Sedad ÇnmraİJ 
Dr. Muhsin F. Dûndur 
uasim Er el 
Şevki Ergun 
Fatiıı Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Tlazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ffalil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
M em dnh t spa rta 11 gi 1 
Ömer özdek 

MALATYA 
Abdurrahim U. Boydaşı 
i-î.sal Doğan 
Atıf Esen bol 
Osman Taner 
Aiıdülkadir Taşan gil 
M ah mu d Nedim Znb^ 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza A ı-i un:;.d 
Kâmil Coşkun oğlu 
Faik Knrdoğlıı 
Dr. MomdnlıN. Olaın;-..-ı 
Yaşar özey 
Fryznllah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bay i zıt 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 

. 1950 O : 3 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
i i. ifa t Gürsoy 
1 lal id Mengl 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtnn 
Amiral II. Gök d al ay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan , 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Cuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük er 

SEYHAN 
Dr. Makbule Ddılan 
f'avid O rai 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎİRD 
Sahı-i Çeliktug 
Ali Rıza Esen 
Eûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Dfıtf'i Aksoy 
Cevdet Kerim Ineedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sabır Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişir gil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 72 24. 3 .1950 O : 3 
[Reddedenler ] 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 

ZONGULDAK 
Ali E. Incealemdaroğlu 

[Oya katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSÂE 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak (t. Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı A tay 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Cermen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Ada] 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Bu dun ç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

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

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Hali! Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 

Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. ntiserhı İT. Cura 
Haydar Rüştü ökt ı 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Muhsin Adil Biınal 
Dr. Aziz Perkim 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan G-ürsoy 
Adnan Menderes 
Ih san Şerif özgen 
Ahmet Ta'lıtakılıg 
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MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Al akant 
ismail Ertem 
Şevket Ilaşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 

B : 72 24 = 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mi t at Sakaroğh. 

MUŞ 
II a m di Dayı 
Ilalid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
lbralıim Refik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMBUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan 
Mehmed Ali Yörükeı-
(t.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

3 .1950 O 
Kasım. Ener 
Katım GÜlek 

: 3 

Sinan Tekeli oğlu 
Ali Miinif Yegcmı 

SİİRD 
l'Herrı İzzet Benice 

SİNOB 
Sıt|)lıi Batar 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
üeşat Şemsettin Siret 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dr an az 
Daniş Eyîboğlu 

Temel Göksel (t.) 
Ali Rıza Işıl 
Ha m di Orhun 
Mustafa 11. Tarakcıoğlu 
(I.) 
Muamnıe r Y arımb ıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Alalny Akarı 
Hasan O rai 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
kalırı Akgöl 
Celâl Arat 
Ilışan OL'run 

ZONGULDAK 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (t.) . 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 72 24 . 3 .1950 O : 3 
Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkındaki Kanuna veri

len oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİ3AR 
GL Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinç,er 
Şahin Lâçin 
Kemal Ozgoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Ql. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Gök t epe 

Üye sayısı : 46 b 
Oy verenler : 276 

Kabul edenler : 276 
Keddedenler : 0 

Çckinscrler : 0 
Oya katılımyanlar : 18 0 

Ay il: Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
l'l m in it t in Çcliköz 

Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Halikı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Celâl Snit Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Ak güç. 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkraen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin ün en 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

llifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemiı 
Ahmet İhsan ZeyneloğUı 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
İteşacl Aydınlı 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündü/.alp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 

Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Mentegoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
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Şevki Yalvag 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

izmîn 
Şevket Adalan 
Ben al Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Haindi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Bal tacı oğlu 
Şevket Torgut 

B : 72 24.3 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erol 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli * 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zahcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artnnkal 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Mernduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rızn Çnharlar 
Dr. Kâmil idil 

. 1950 O : 3 
MARDİN 

irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Dr. Mitnt Sakaroğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Ilalid Mengı 
ibrahim- Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
i la m di Şarlan 
Hamdı Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşı t Fırat 
Rıza Tş/ıtnn 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid O rai 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreği r 

SİİRD 
Sahri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
rjüt fi Yavuz 

SÎNOB 
Fjfîtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Inccdayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
fsmail Mehmed Uğur 
Şakiı- Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
FTasan Saka 
Ali Sarıalioğlıı 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mecmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabrî Koçer 
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[Oya katıhmyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı A tay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îgmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpına^ 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BÎTLtS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geholoğlu (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Ad al 
Hıfzırrahman R. öymen 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 

Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Can tekin 
(Î-) 
Münir Çağıl (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
T^ethi Erimçnğ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağır oğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sah ri Ak gol 
Mesut Çankaya (î.) 
Ccvat D ursun oğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğln 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Bal) an 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
İle cep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivri!! 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Hüseyin Cahit Y::1<MÜ 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin İT. Cura 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır (1.) 
Şer af ettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tngaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş • 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Mitat Şakir Alt an 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtaktlıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelei 
Abdülkadir Taşangîl 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakaut 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Rnşit TTatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
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MUŞ 
ila m di Dayı 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Eeer 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (\.) 

B : 72 24,8.1950 
| Hüsnü Çakır (Hakan) 

Mehmed Ali Yörüker 

I ao 
SEYHAN 

Kasım Ener 
Kasım Oülek 
Ali M ün it" Yeü'ena 

SİÎRD 
Mtetn İzzet İronice 

SİNOB 
Suphi Batnr 
Envor Kök 
Yusuf K, Teu'rirsenl 

O : 3 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sircr 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Zekiye Dramız 
Daniş Eyrboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Iğıl 
Ha m di Orhorı 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(D 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan O rai 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Oelâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali H. Ineealemdarûğlıı 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kinci areli 
İliz e 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
:ı 
1 
1 
1 
1 
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1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A ve R işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Ka

nuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Oekinserler 
Oya katılnnyanlar 

ık Milletvekillikleri 

465 
264 
256 

8 
0 

192 
9 

[Kabul edenler] 
Al YON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ur as 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaf'jr Akpınar 
E. s at Al tan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şereraetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
İjûtfi Gören 
('emi! Özç.ağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Alt'ty 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Alımed Münir Erhan 
Muhlis Erkmcn 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Remi a 
Gl. Zeki Soydenıir 
Ahmet Ilışan Zcyncloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim A t alay 

İsmet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündü/alp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Al tuğ 
Nafiz Dııınlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
01. Aşir Ath 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mole* 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Mekki Hikmet Gclenheğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydcmir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Oeyrekbasj 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 

— 1103 — 



Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Ak taş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alploğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
(51. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğhı 
Hayrulla'h Urkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Keraal Doğan 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail İT. Baltacıo^îu 
Şevket Torsn t 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abnsıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fund Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatns 
Mitat Şakır A han 
Muhsin Adil Binnl 

B : 72 24.3 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dûnlar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hu İki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
.M om d uh Ispa rtalı gil 

MALATYA 
Al)durra]ıim İT. Beydağ) 
Usa t Doğan 
Atıf Esen bol 
Mustafa Naim TOıraköyli t 

Osnınıı Taner 
MANİSA | 

Korgl. Ali Rıza Artunkal '• 
Kâmil Ooşkıno^ht i 
ismail Ertem I 
Şevket Raşit Hatipo&bı j 
Faik Kurdoğlii | 
Dr. MemdulıN. Ol aman i 
Yaşar Özey ; 
Fey/ullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 

MARDİN 
irfan For-İd Alpaya 
Mehmet Kâmil Bornn 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Fakır 

. 1950 O : 3 
NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
'dehmel; Furtan 
Amiral İT. Cökdalay 
Dr, Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saîın Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
!ıi/a Is i tan 
Ya kap Kalgay 
Ömer Karat aş 
Dr. Sadî Konuk 
Aiııin Köprülü 
Uehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
\ e MI al (>lik 
)r. Makbule Dıblan 

<1h\\d O rai 
Dr. Kemal Satır 
Simin Tekelioğlu 
Hilmi Ur a. rı 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Kabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lû'fi Ak soy 
Gevdet Kerim Incodayı 

SİVAS 
Milat Şükrü Bleda 

Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sîrer 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
G'emil Uybadın 

TOKAD 
I'Yyzi Eken 
Recai Güreli 
Gem al Kovalı 
Mustafa Latif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven *>il 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Saat Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Ark ant 
Kâmil Er bek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Km in Erişirgâl 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krom er 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

[BfddedenUr] 
BURDUR 

Ahmet Ali Çınar 
ÇANAKKALE 

Behçet Gökçen 

Ali Rıza Kırsever 
ESKİŞEHİR 

Ahmet Oğuz 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
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[Oya hatümıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Agikar 
Hazim Bozoa 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Gevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğnz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit B"rekçi 
Arif Çubukçu 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendi 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Ziya Geholoğlu ( t ) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Aiıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürra'hman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğhı 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Î-) 
Münir Çağıl (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Ab id in Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Ahidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(D 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Raımazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin II. Cura 

Haydar Rüştü öktcnı 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Dr. Esad Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KONYA 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
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Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Necati Erdeni 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halici Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soy er 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 

B : 72 24 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasını Gülek 
Ali Münif Yegeua 

SİİRD 
101 om İzzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Bat ur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tcngirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 

. 1950 O : 3 
Kâmil Kitapçı 
Müttalip Öker (L. Ü.) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Meluned Uğur 

TEKİRDAĞ 
Kayık Öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza İşıl 
Eaif Karadeniz (1 >;işk;in 
V.) _ 
Hamdi Orlıon 
Mustafa E. Tarakçıoğlıı 
(I.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay .Akan 
Hasan O rai 
Ksat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
K'ahri Akgöl 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali E. încealemdaroğ 
Orhan Seyli Orlıon 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekilliklerij 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Eize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Konya Milletvekili Tevfik Fikret Sılay ve Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi hakkındaki önergesine verilen oyların sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

U: ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
322 
299 ' 

23 
0 

134 
9 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğla 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam'bel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırra'hman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Enkmen 

Abdürrahrnan Konuk 
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 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENlZLl 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

Dr. ibrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sa'bri Akgöl 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Dr. Abdurralhman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğuı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökme nsü; :• 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Ali Mentefoğlu 

— 1107 — 



İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

ÎZMIR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zilini Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalm 
Ol. Abdullah Alptoğnn 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrııllah Ürkün 

B : 72 24.2 
KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
tsma.il H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyarı ik
isin ail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköyl 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşarıgil 
Şefik Tugay 
Mnhmud Nedim Zalı-n 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkf-
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 

. 1950 O : 3 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rjza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Bor-aı 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kal'av 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A indin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dile m re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

1 Mehmed Ali Yörüker 
SEYHAN 

Kemal Çelik 

Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

StÎRD 
E tem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim îneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayik öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa Özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
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Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

B : 72 24. 3 .1950 0 : 3 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 

Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Safari Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[ Reddedenler ] 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçofaan 
Ahmed Veziroğlu 
Şahin Lâçin 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

Ali Rıza Kırsever 
EDÎRNE 

Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Afaidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Cihad Bafaan 
Celâl Bayar 
Fuad Hulusi Demircili 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Reşit Turgut a^- - -

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
ihsan Şerif özgen 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

[Oya kattlmty anlar] 
&FYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasifa Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Haeim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BtTLlS 
Ziya Gefaol'oğlu (t.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
îhsuuı Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantelrin 
(t) 
Münir Çağıl (I.) 
Suheyp Karafakıoğlıı 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
I>r. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Ziya A$ea • 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZtANTEB 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Afcdullah dilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(D 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 

Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanogla 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenfaeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senifai Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
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KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
GM. Ali Fuad Cehesoy 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

B : 72 24.3 
MANİSA 

Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıaa Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit E cer 
Halid Mengi 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

[Açık Millet 
Antalya 
Eruzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (t.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gtilek 
Sinan Tekeüoğlu 
Ali Münif Yegena 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 

^vekillikleri] 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ekrem Pekel 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Ataıl&y Akan 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali R. îneealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (t.) 
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S. Sayısı: 240 
iktisadi Buhran Vergisi Kanununun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /740) 
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'Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü -, , ' ' :' "f' 'V >"i'1**:'t,s-"!;''"^"•" - $ M *;: ** =,*** 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı :71 - 7400 - ' - ' .-HV 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına " 

1996 sayılı iktisadi Buhran Vergisi Kanununun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
olup Bakanlar Kurulunca 23 . I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

Memleketimizde turizm müesseselerini teşvik maksadı ile bir kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. Teşvik tedbirleri meyanında 1996 yılı Bina Buhran vergisiiKİen de, turizm müessesele
rinin 10 yıl müddetle muafiyeti kabul edilmek istenilmiş, ancak vergi kanunları tekniği bakımın
dan, muafiyetin turizm müesseselerini teşvik kanun tasarısı metni dâhilinde değil, Bina Buhran 
Vergisine ek bir kanun haiinde tesisinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bina ve müştemilâtı, turizm müesseselerinin turizm maksadına tahsis edildiği tarihi takibeden 
malî yıldan itibaren 10 yıl müddetle muafiyetten müstefit olacaktır. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/740 

Karar No. 2 

15 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Turizm müesseselerinin teşviki hakkındaki 
tasarıyı konuşmak üzere kurulan Geçici Komis
yon raporu : 

Turizm müesseselerinin teşviki hakkında Hü 
kümetçe hazırlanıp Büyük Millet Meclisine su
nulan Kanun tasarısı ile yine bu maksatla ha
zırlanan Arazi, Bina ve İktisadi Buhran Vergi
leri Kanunlarına birer madde eklenmesine dair 
olan tasarıları ve Denizli Milletvekili Dr. Beh
çet Uz'un (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) 
tasarısı teklifini incelemek üzere 8 . ITI . 1950 
tarihinde Yüce Kamutayca kurulan geçici Ko
misyonumuz 1956 sayılı İktisadi Buhran Vergisi 
Kanununun birinci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Hükümet tasarısını ilgili Bakanlık
lar mümessilleri huzuriyle incelendi. 

Tasarı faydalı görülerek olduğu gibi kabulü
ne karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur . 
Geçici Ko. Başkanı Sözcü 

Denizli 
Dr. B. Uz 

' Aydın 
Dr. S. Akan 

Giresun 
E. Dizdar 

Kırklareli 
f. ödül 

İsparta 
K. Turan 

Çankırı 
R. Dolunay M. 

İzmir 
A İnan 

Sinob 
8. Batur Z. 

Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
Edirne 

N. Gündüzalp 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Tekirdağ 

E. Cezaroğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1996 sayılı İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair- Ka 

nun tasarısı 

MADDE 1. — 1996 sayılı İktisadi Buhran 
Vergisi Kanununun birinri maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

«Turizm müesseselerini teşvik kanunu hüküm
leri dairesinde (Tuzim müessesesi belgesi) al
mış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda yazılı 
maksada tahsis ettikleri tesisler inşaatın ikmalini 
takip eden malî yıldan itibaren 10 sene müddetle 
bina Buhran Vergisinden müstesnadır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürlüle girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve İçişleri 
Bakanlılı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
S. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
E. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Uümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakam 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Çalışına Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

S. Sayısı .- 240 ) 



S. Sayısı: 241 
Bina Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /735) 

T. C: 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 -1400 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında olup Bakanlar 
Kurulunca 23 . I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ge

rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim, 
Başbakan 

* , Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Memleketimizde turizm müesseselerini teşvik maksadiyle bir kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. Teşvik tedbirleri mey anında Bina Vergisinden de, turizm müesseselerinin 10 yıl müd
detle muafiyeti kabul edilmek istenilmiş, ancak vergi kanunları tekniği bakımından, muafiyetin 
turizm müesseselerini teşvik kanun tasarısı metni dâhilinde değil Bina Vergisi Kanununun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi suretiyle tesisinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bina ve müştemilâtı turizm müesseselerinin turizm maksadına tahsis edildiği tarihi takibedem 
malî yıldan itibaren 10 yıl müddetle muafiyetten müstefit olacaktır. 

Turizm müesseselerinin teşviki hakkındaki tasarıyı konuşmak üzere kurulan Geçici Komis
yon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/735 
Karar No. 4 

15 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Turizm müesseselerinin teşviki hakkında Hü
kümetçe hazırlanıp Büyük Millet Meclisine su
nulan Kanun tasarısı ile yine bu maksatla ha
zırlanan Arazi, Bina ve İktisadi Buhran Ver
gileri kanunlarına bir madde eklenmesine dair 
olan tasarıları ve Denizli Milletvekili Dr. Beh
çet Uz'un (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) 
tasarısı teklifini incelemek üzere 8 . III . 1950 
tarihinde Yüce Kamutayca kurulan Geçici Ko
misyonumuz 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu
nun dördüncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki Hükümet tasarısını ilgili Bakanlıklar 
mümessilleri huzuriyle incelendi. 

Tasarı faydalı görülerek olduğu gibi kabulü-

ne karar verildi 
Yüce Başkanlığa sunulur. 
Geçici K. Başkanı Sözcü 

Denizli 
Dr. B. Uz 

Kâtip 
Niğde 

/ / . Ulusoy 
Edirne 

İsparta 
Kemal Turan 

Aydın Çankırı 
Dr. S. Akın R. Dolunay 

Giresun 
M. N. Gündüzlap E. Dizdar 
îzmir 

A. İnan 
Sinob 

Suphi Batur 

Malatya Kırklareli 
M. N. Zabcı Ş. Ödül 

Tekirdağ 
Z, E. Cezaroğlu 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE J. — 1837 sayılı Bina Vergisi Ka
nununun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir 

«Yeniden yapılan binalar inşaatlarının hi
tamını takip eden malı yıldan itibaren üç yıl 
müddetle! bu vergiden müstesnadır. Bu muafi

yet muhacir iskânına mahsus inşaatta beş, sey
yar aşiretlere mahsus inşaatta on, turizm mü
esseselerini Teşvik Kanununun hükümleri da
iresinde «Turizm, müessesesi belgesi» almış olan 
teşebbüslerin, adı gecen kanunda yazılı mak
sada talisi;; edecekleri inşaatta on senedir. 

Mevcut Binalara yapılacak ilâveler inşaat 
hükmündedir.» 

MADDE 2. 
yürürlüğe gireı, 

Bu Kfiiııuı yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu Kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütüî. 

Başbakan Devlet Bakanı 
K. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Devlet Bakanı 

C. S. Barlas 
Millî Savunma Bakanı 

// . Çakır 
Dışişleri Bakanı 

AT. Sadak 
Millî Kğitinı Bakan i 

T. Banguoğlu 

Adalet Bakanı 
Fuad Kirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişir (fil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
K. Adalem 

Kko. ve Ticaret. Bakam Sn. ve So. Y. Bakan 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakan• 
Dr. F. S. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Katır 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

Çalışma Bakanı 
Reşat K. Kir er 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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( S. Sayısı : 241) 



S. Sayısı: 242 
Arazi Vergisi Kanununun 3 nciı maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /734) 

T, C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1400 
Büyük Millet Meslisi Yüksek Başkanlığına 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında olup Ba
kanlar Kurulunca 23 . I I . 1950 tarihinde Yükek .Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısın m 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 
Memleketimizde turizm müesseselerini teşvik maksadiyle bir kanun tasarısı hazırlanmış bulunmak

tadır. Teşvik tedbirleri meyanında Arazi Vergisinden de turizm müesseselerinin 10 yıl müddetle mu
afiyeti kabul edilmek istenilmiş, ancak vergi kanunları tekniği bakımından, muafiyetin turizm mües
seselerini teşvik Kanun tasarısı metni dâhilinde değil Arazi Vergisine ek bir Kanun halinde tesisinin 
uygun olacağı düşünülmüştür. 

Arazi, turizm maksadına tahsis edildiği tarihi takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl müddetle mu
afiyetten müstefit olacaktır. 

Geçici Komisyon raporu 
T. B. M. M. 

Geçici Komisyon 
Esas No. 1/734 

Karar No. X 

15 . III. 1950 

Vüksek Başkanlığa 

Turizm müesseselerinin teşviki hakkındaki 
tasarıyı konuşmak üzere kurulan (reçici Ko
misyon raporu: 

Turizm müesseselerinin teşvik] hakkında 
Hükümetçe hazırlanıp Büyük Millet Meclisine 
sunulan kanun tasarısı ile yine bu maksatla hazır
lanan arazi, bina ve İktisadi Buhran vergileri ka
nunlarına birer madde eklenmesine dair olan tasa
rıları ve Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'un 
(Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) tasarısı 
teklifini incelemek üzere 8. i l i 1950 tarihinde 
Yüce Kamutayca kumdan Oeçiei Komisyonumuz 
1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi".? dair Hükümet 
tasarısını ilgili Bakanlıklar mümessilleri huzu-
riyle incelendi. 

Tasarı faydalı görülerek olduğu gibi kabu
lüne karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Denizli 

Dr. Behçet 
Kâtip 
Niğde 

Hüseyin Vlusoy 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Malatya 

M. N. Zapa 

Z. 

Başkam 

Uz 

Aydın 
Dr. 8. Akın 

Giresun 
E. Dizdar 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Tekirdağ 
E. Cezaroğlu 

Sözcü 
İsparta 

Kemal Turan 

Çankırı 
R. Dolunay 

İzmir 
A. inan 

Sinob 
S. Batur 
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HÜKÜMETİN TBKLÎPÎ 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1833 sayîlj Arazi Vergisi Ka
nununun 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. * 

«G. Turizm müesseselerini Teşvik Kanunu
nun hükümleri dairesinde (Turizm müessesesi 
belgesi) almış olan teşebbüslerin adı geçen ka
nunda yazılı maksada tahsis ettikleri arazi (on 
yıl müddetle)». 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Malîye 
Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
8. Grünaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. Kemal Satır 
İşletmeler Bakanı 

Münir Birsel 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E> Erişirgil ' 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
8. A dalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Reşat 8. Sirer 

\>&<\ 
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S. Sayısı: 244 
Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Geçici 

Komisyon raporu (2 /235) 

; 16 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifimi 
ilişik olarak sunuyorum. Gereğine yüksek müsaadelerini dilerim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Tlıısoy 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi 
Gerekçesi 

Memleketimiz için büyük bir servet kaynağı olması bakımından turizm mevzularma Hükümet 
ve halk taraflıdan büyük bir ilgi gösterilmektedii'. 

Bu cümleden olarak, Büyük Mecliste müzakere mevzuu olmak üzere bulunan turizmi teşvik 
kanunları ve bunlara bağlı muhtelif muafiyetleri sağlayıcı vergi kanunları tadilleri son şekillerini 
almaktadır. 

Turizmin teşviki yolunda Yüksek Meclis ve Hükümetçe alman tedbirlerden başka, turistik bir 
müessese olma vasfı usulü dairesinde tesbit edilip belge almış bulunan yeni tesislerle, turistik mües
sese haline getirilecek mevcut otel, kaplıca, plaj., ve sair gibi yerlerin sıhhi tesisi malzemeleri, mat-
bah makineleri, kalorifer malzemesi gibi ihtiyaçların bir defaya mahsus olmak üzere gümrüksüz gi
rebilmelerinin esaslı bir teşvik olacağı kanaatiyle 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair ilişik teklifimi yapmış bulunuyorum. 

Niğdo Milletvekili 
H. TJlusoy 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 16 . 277 .1950 
Esas No. 2/235 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa-

Yüce Kamutayın 16 . III . 1950 tarihli Top
lantısında Komisyonumuza havale edilen Niğde 
Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi görüşüldü. 

Teklifin, memleket için bir golir kaynağı 
mahiyetinde olan turizm teşviki hususunda alı
nacak muhtelif tedbirlerden birisi olduğunda 
Hükümetin de mutabakatı tesbit edilmiş ve mad
delerin olduğu gibi kabulüne karar verilmiştir. 



sek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Denizli 
Dr. B. Uz 

Kâtip 
Niğde Aydın 

H. Ulusoy Dr. S. Akam. 

ıek üzere Yük-

Sözeü 
İsparta 

K. Turan 

Çankırı 
Muhalifini 

R. Dolunay 

Edirne 
M N. Gündüz 

îzıuir 
A. inan 

imzada bulunm 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Giresun 
K. Okay 

alp 

adı 
Sinob 

S. Bahir 
Kocaeli 

.1. Dikmen 

Giresun 
E. Dizdar 
Malatya 

M. N, Zabtı 

Tekirdağ 
Z. E. Vezaroğlu 

Zonguldak 
0. fl. Orhov 

NÎGDE MILLETVEKILI HÜSEYIN 
SOY'UN TEKLIF! 

ULU 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5388 sayılı Gümrük Kanunu 
nun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine aşağı
daki «O» işaretli fıkra eklenmiştir: 

O) Turizm müesseselerini Teşvik Kanunu
nun hükümleri dairesinde «Turizm belgesi» al
mış olan teşebbüslerin ihtiyaçları için getirilecek 
dâhili akar su, boru ve muslukları, lavabo, ban
yo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, kalori
fer kazanları, radyotör boru ve bunların parça
ları; bu teşebbüslerin mutbak, fırın ve ocakları, 
bulaşık yıkama ve kurutma makine ve cihazları 
ile çamaşır yıkama ve ütüleme makine ve cihaz

lara (El ütüleri hariçtir) Imz dolapları ve kaplı
calarda tedavi için, kul landan fennî alât ve ci
hazlardan, Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul 
edilenler. (Bir defaya m ah us olmak ve fatura
ları ayrıca Bayındırlık Bakanhlmca tasdik edil
mek, bu kanun yürürlüğe girmesinden itibaren 
beş yıl içinde ithal olunmak şartları ile) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

. MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S . Sayısı : 244 J 



S. Sayısı: 245 
Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu tasarısı ile Denizli Milletve
kili Dr. Behçet Uz'un, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu teklifi 

ve Geçici Komisyon raporu (1/742, 2/192) 

Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu tasarısı (1/472) 

T. C. 
Başbakanlık 
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Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu tasarısı gerekçesi 

Birinci dünya harbi sonunda harb yıllarının biriktirdiği sıkıntıları; ıstırap ve kederleri dağıt
mak için insanların kitleler halinde yerlerinden oynadıkları kıta kıta memleket memleket dolaş
tıkları görüldü. Bu hal seyahat itiyadını daha kuvvetlo insanlar arasına yaydı, Birinci dünya Harbi
nin iktisadi sarsıntılarını yenmek için birçok memleketler seyyahları celbetmekte her türlü gayreti 
sarfettiler. 

İkinci Dünya Harbi henüz sona ermemiş ve sulh tamamen avdet etmemiş olmasına rağmen şim
diden daha geniş insan hareketleri olacağı anlaşılmakta, yarı harap turist memleketleri yeni ha
reketlere var kuvvetleriyle hazırlanmaktadırlar. 

Coğrafi ve tarihî durumu ile asırlar öncesinden medeniyet ışığının parıldadığı memleketimiz 
yedi bin yıllık birikmiş büyük ve geniş bir tarih servetine maliktir. İlk Asya medeniyetlerinden, 
Yunan, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı devirlerine kadar batının hayranı olduğu medeniyetleri bağ
rında yaşatmış olan bu yurt, on binlerin ricatı, büyük İskender'in seferleri, Hiristiyanlığm ilk teş
kilâtlanması, Haçlı Seferleri, Çanakkale, Anafartalar ve Türk İstiklâl savaşları hâtıra ve vakayii ile 
bütün medeni dünyanın ilgisini çekmektedir. 

Memleketimiz turizm ile alâkalı diğer değerleri ile de eşsiz bir turizm diyarıdır. Tabiî şartlar 
bakımından pek geniş membalara sahiptir. 

Topraklarının, arızalı, sahillerinin girintili ve çıkıntılı oluşu, mutedil iklimi içinde kıtalara has 
tezatlar gösterişi, dağlarının kış sporlarına müsait durumu, şifalı suları tebdili hava yerleri, çeşit
li meyva ve mahsulâtiyle gerek eski gerekse yeni ziyaretçileri tarafından dünyanın en muhteşem ve 
mütenevvi manzaralarına sahip bir memleket olarak vasıflandırılmıştır. 

Bugünkü Türkiye'nin az bir zamanda Doğu ve Batı zihniyet, medeniyet ve tekniği içinde içtimai, 
fikrî ve iktisadi büyük inkılâplar yaratması, Atatürk'ün memleketi olması da yurdumuzu dünya 
milletleri için her bakımdan bir alâka merkezi halina getirmiştir. 

Ergeç Türkiyeyi Turizme hazır vaziyete getirmek zorundayız. Dünya milletleri bu büyük ala-
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ka merkezini, turistik kıymetler deposunu görmek arzusundadır kanaatindeyiz. Turizmin inkişafı ile 
memleketin büyük servetler edineceği bir hakikattir. Bize göre pek az olan turistik kıymetleri is
tismar etmekte gösterdikleri anlayış ve yaptıkları çalışmalarla büyük servetler kazanan milletler
den Avusturya, Yunanistan, Yugoslavya'ya hattâ Lübnan'ı göz önünde tutmak, bu işin ehemmiyeti
ni bir kat daha artırır. 

Türkiye'nin kalkınmasında yapıcı ve karşılıksız gelir kaynağı olacak olan turizm işini lâyık 
olduğu ehemmiyetle ve süratle ele almamız, tediye muvazenemizdeki aleyhimize olan açığı bu yolda 
kapamamız zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Memleketimizde halen, turistleri tatmin edecek, otel, lokanta, gazino ve saire gibi tesislerle 
muntazam yolların bulunmayışı bizi bedbinleştirmemelidir. Şimdiden teşvik ve himaye usulleri 
ile, yabancı ve özel sermayeyi bu işe doğru çekmekle, yol programımızın tahakkuku ile bölge böl
ge inkişaflar temin edilebilir. Bu suretle büyük turizm hareketleriyle meydana gelecek 5 - 6 ve 
daha fazla milyarlık bir servet akınından küçük bir kısmını çekmemiz, üç dört yıl içinde yapaca
ğımız hazırlıkla imkân dâhiline girebilir. Yepyeni bir şekilde kurulacak olan turizm endüstrimizin 
maliyet fiyatlarının yüksek olmamasını temin etmek bu tedbirlerin başında gelir. Çünki, tesis ma
liyeti yüksek olan böyle bir endüstri daha kurulurken gelir galibiyetini kaybetmiş demektir. Yük
sek tesis maliyetleri, bu maliyetlere göre hesaplanacak amortismanlar ve gayrimenkullerin yük
sek kıymetlerine göre tarh edilecek vergiler, işletme maliyetlerini de daimî surette pahalılaştırır. 
Bilhassa sabit sermaye denilen gayrimenkuller ve sair tesisler kısmen kredi kullanılarak vücuda 
getirilmiş ise bütün bu unsurlara inzimam edecek faizler sebebiyle yüksek tarifeler kaçınılmaz bir 
hal alır. Bunun ise dış turizm kadar iç turizm içinde zararlı ve kurulmuş olan sanayi için felâ
ketli olacağı şüphesizdir. 

Bir ihracat endüstrisinden farksız ve binaenaleyh gümrük ve vergi himayesinden mahrum bir 
endüstrinin gerek kuruluşunda gerek kurulduktan sonra işleyişinde, genç ve tecrübesiz bir sanayi 
bünyesinin milletlerarası çetin rekabet şartlarına dayanması mümkün değildir. Bu sebeple daha ku
ruluşta himeye etmek lâzımdır. Böylelikle özel .sermayenin bu endüstriye karşı rağbeti de artırıl
mış lur. 

İkinci bir mühim nokta da bir memleketin turizm endüstrisinin iç turizme dayanmasıdır. Ta
rifeler, memleket halkının ödeme kudretinden yüksek olmamalıdır. Tek tük işletmeler münhasıran 
yabancılar için kurulmuş olsa bile, tesis hesaplarında memleket halkının temayülüne, ihtiyacına, 
tarifelerinde de ödeme kabiliyetine geniş bir yer verilmelidi?. 

Turizmin başlıca dayanağı ucuzluk olduğuna göre iç ve dış turizm icaplarına uygunluk yanında, 
ucuz maliyetli bir turizm endüstrisi kurmak asıldır 

Memleketimizde yeni bir turizm endüstrisinin doğuşu esaslı ve şümullü bir himaye ve gerekli 
kredilerle mümkün olacağından işbu kanun tasarısı himaye ve teşvik ve bunları tamamlıyan kredi 
sağlanması gibi iki cepheli olarak hazırlanmıştır. 

Otelcilik kredisi adı ile hususileştirilen turizm kredisi sandıkları veya bankaları; Birinci Dünya 
Harbinin sonunda kurulmaya başlanmıştır. 

Bu gibi kredi müesseseleri hemen hemen her yerde hükümetler tarafından kurulmuştur. Nitekim 
Avrupa-da, ilk defa İsviçre Federal Hükümetinin iştirakiyle ve otelciliğin malî durumunu ıslah 
maksadiyle 1922 de (İsviçre, Otel Kredisi Şirketi; kurulmuş, bundan sonra sırasiyle Fransa'da, İtal
ya'da, Macaristan'da, Yunanistan'da, Finlandiya'da, Estonya'da, Portekiz'de, İspanya'da hükü
metlerce (Kredi membalarmda ve tevzi şekillerinde bâzı farklar bulunmasına rağmen) aynı maksat
lar için birtakım (Turizm kredi) müesseseleri meydana getirilmiştir. 

Otelcilik ve daha geniş mânasiyle turizm kredisi, gayesi itibariyle bir istihsal kredisi olduğundan, 
kredi tekniği bakımından uzun ve orta vadeli muamelelerinde emlâk kredisinden farksız, kısa vadeli 
muamelelerinde de az çok ticari krediye benzemektedir. 

Turizm kredisinin hususiyetlerinden biri olan «Uzun vadeli ve ucuz kredi» esası da bu gibi mü 
esseselerin ancak Devlet yardımı ile kurulabileceğine delildir. 

Turizm kredisi; turizm sanayii ve tesisatını yeniden kurmaya, tamamlamaya ihtiyaç duyan meni-
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leketler için şuurlu bir millî turizm politikasının zaruri unsurlarındandır. 

Nitekim vaktiyle Fransa, İtalya ve Yunanistan turistik tesislerini tamamlamak için bu yolu ih
tiyar etmişlerdi. Esasen turizm endüstrisi bünyesi icabı olarak bir nevi ihracat endüstrisi oldu
ğundan, kredi sahasında tıpkı ihracat kredisi gibi hususi himaye görmesi ve Devletin işi benimse
mesi gerekmektedir. 

Ayrıca, turizm endüstrisi bir kül halinde mütalâa edilerek yalnız otel inşası ve işletmesini değii 
faydalı tesislere de kredi sağlanması esası göz önünde tutulmuştur. 

Memleketimizde mevcut otellerin ekserisi tamamen han bozması ve mecburi geceleme yerleri ha
lindedir. Ve basit bir oda icarı halinden ileri geçmemektedir. Bunlara ne kadar yardım yapılsa tu
ristik otel seviyesine gelemiyeeeklerinden, yani bir otel endüstrisinin ve Turizm tesislerinin kurul
ması gaye olarak kabul edilmelidir. Bahusus mahdut sayıda mevcut iyi veya iyice oteller bir
kaç şehirde temerküz etmiş bulunmakta ve iç turizm hareketlerini dahi karşılıyamamaktadır. 

Kredilerin Emlâk Kredi Bankası eliyle yap'İması meselesinde bir taraftan bu Bankanın imar 
işindeki rolü diğer taraftan da inşaat işlerindeki ihtisası göz önünde tutulmuştur. 

Bsnizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'un, Turizm Endüstrisini Te§vik Kanunu teklifi (2/192) 

4 36 .XI . 1949 

Yüksek Başkanlığa ' " 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu teklifimi ilişik olarak sundum. Gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımla rica ederim. . 

Denizli Milletvekili 
Dr. Behçet Uz 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

GEREKÇESİ 

Türkiye'nin yarınını daha mamur bir hale getirmek, Türk milletini daha müreffah ve mesut 
kılmak için (Millî gelir) in artırılması imkânlarını araştırmak ve bu istikamette çalışmak zarureti 
meydandadır. Bu bahiste tabiat ve tarih vergisi olarak önümüzde hiç el sürülmemiş bir ııalde duran 
(Turizm) sahası işimize yarıyabilir. 

Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında deniz ve kara yollarının iltisak noktaları üzerinde bu
lunan bir vatana malikiz. Yurdumuz iklim ve tabiat güzelliği ve çeşitliliği, birçok hastalıklara şifa 
veren içme ve banyo sularının zenginliği, dinlenme, dağ ve deniz sporları yapmaya elverişli tabiî 
imkânlara malikiyeti, ilk çağlardan itibaren birçok medeniyet devirlerinin en muhteşem kalıntılarını 
elinde bulundurması, Millî seciye, yaşayış ve Cumhuriyet devri inkılâpları bakımından milletçe arzet-
tiği görülmek, tanınmak imtiyazı ve nihayet güneş, deniz, yeşillik, çiçek ve çeşitli gıda maddeleri 
bolluğu bakımlarından mâlik olduğu cazibeleriyle bitmez tükenmez bir (Turizm deposu- halindedir. 
Bütün bu cazibeler, kıymetler, hususiyetler ise istismar edilmek istendiği vakit, Millî geliri kolay
lıkla artıracak birer kaynak olabilir)er. 

Resmî vazife ile veya hususi şekiide memlekitimize gelen muhtelif meslek sahibi yabancılar 
Türkiye'nin turizm bakımından arzetciği fevkalâde müsait durumdan faydalanmamış olduğumuza 
daima hayret etmektedirler. 

Gerçekten turizm çalışmaları yoliyle iktisadi bir gelişme ve refah sağlamak gayesi Birinci Umu
mi Harbden sonra birçok milletler tarafından önemle ele alınmıştır. Memleket içi turizm hare-
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ketlerini teşvik ederek ve yabancı memleketlerden turist kafileleri çekmeye gayret ederek, hemar* 
bütün Avrupa memleketleri, M>.sır, Lübnan, Birlejik Amerika ve Kanada bu sayede yeni bir iç müba
dele hacmi yaratmışlar ve yabancı turistlerden de geniş mikyasta dış gelir sağlamışlardır. 

îkinci Umumi Harbden sonra ise, bu harbin en büyük tahriplerine sahne olan Avrupa kıtası
nın yeniden ve her istikamette kalkınması bahis mevzuu olduğu sırada, bu gayeyi temin edecek 
çalışmaların içinde turizm konusuna büyük ehemmiyet verildiği görülmektedir. 

Marşal Plânına tevfikan kurulan (Avrupa iktisadi İş Birliği idaresi) nezdinde bir (Turizm 
Geliştirme Şubesi) faaliyete getirilmiştir. Sözü gesen teşkilât, öteden beri turizm çalışmaları yapan 
ve turistik tesisler, turistik yollar gibi esaslı hazırlıklarını yıllarca evvel ikmal etmiş milletlere, 
harb sebebiyle gördükleri türlü zararları telâfi ettirmek üzere yardımlar sağlarken, Türkiye'ye de 
(Yeni bir turizm sanayii kurulmasında) ve (geniş sayıda seyyah temininde) yardım edeceğini bil
dirmiştir. Bu arada memleketimizin turizm bakımından durumunu tetkik ve tesbit etmek üzere 
geçen Temmuz ayı içinde bir Amerikalı uzman istanbul, Ankara ve izmir'e gönderilmiştir. 

Görülüyor ki miemleektimizin binbir güzelliği ve cazibesi yabancıların yalnız hayranlığını celbet-
mekle kalmıyor, bu çalışma sahasının büyük bir gelir kaynağı haline getirilmesi hususunda bize 
yardım va'dinde de bulunuluyor. 

Türkiye'de ziraatin gelişmesinden, madenlerimizin daha geniş şekilde işletilmesinden, sanayii
mizin ıslâh ve tevsi edilmesinden faydalar beklenir, bu hususlarda cidden verimli çalışmalar 
yapılırken, emsalsiz turizm kıymetlerimizin iktisadi mânada istismar edilmesi suretiyle memle
ket ölçüsünde muazzam yeni bir gelir kaynağı a i iması konusu daha fazla ihmal edilmemelidir. 

ikinci Umumi Harbden evvel Fransa, isviçre, alya, Kanada gibi memleketlerin yıllık turizm 
gelirleri yüzlerce milyon doları buluyordu. Balkanlar 'da Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan 
ve Romanya ise kendi ölçüleriyle büyük hacımda bir turizm geliri elde ediyorlardı. 

Sovyet perdesi dışında kalan Avrupa memleketlerinin 1947 de 500 milyon dolarlık bir turizm 
geliri sağladıkları, 1949 da bunun iki misline yakın dereceyi bulduğu gözden kaçırılmamalıdır. 
Avrupa'da iktisadi iş Birliği idaresini kuran ve Türkiye'ye turizm çalışmaları bahsinde de yar
dım edeceğini vait edip bir de mütahassıs gönderen Birleşik Amerika'da, Amerikan vatandaşla
rının turist sıfatiyle diğer memleketlere yılda 2 . 3 milyar dolarlık bir tediye yapmaları derpiş 
edilmektedir. Bu tediyenin diğer milletler hesabına bir dostluk tezahüründen ziyade, bizzat Ame
rika'nın yabancı pazarlardaki müşterilerinin tedi e imkânlarını ıslâh etmek için düşünülen bir 
tedbir mahiyetinde olduğu bilhassa dikkate şayandır. 

Buraya kadar verilmiş olan izahlardan, birinci Umumi Harbden sonra, munzam bir iktisadi 
faaliyet ve gelir kaynağı olarak birçok milletler tarafından ele alınan turizm hareketlerinin ikin
ci Umumi Harbden sonra bir kalkınma ve refah unsuru telâkkisi içinde daha fazla önem kazandı
ğı görülecektir. 

Türkiye, büyük bir turizm memleketi olabilmek imtiyazları ile ,bu yeni çalışma ve kazanma sa
hasının hazır bir halde duran fırsatlarını kaçırmamalıdır. Bu maksatla yapılacak hazırlıklar ve 
çalışmalar içinde, müsait bölgelerimizde ihtiyaca elverişli bir turizm sanayiinin yeniden kurul
ması işi başta gelmektedir. 

Turizm Sanayiini Teşvik tedbirlerinin lüzumu: 

Turizm endüstrisi bir memleketin millî turizm gelirinin istihsal vasıtaları demektir. Bu endüst
riyi kuracak da ,esas itibariyle hususi sermaye ve teşebbüstür. Hammaddeleri mevcut olup da, 
sanayii ve istihsal vasıtaları henüz kurulmamış olan memleketlerde ve ezcümle vaktiyle memle
ketimizde de kuvvetli bir sanayi meydana getirmek için alınan tedbirler gibi yeniden maksada 
elverişli bir turizm sanayii kurulmasını sağlamak üzere, birtakım teşvik ve himaye tedbirleri alın
ması icabeder. 

Bilhassa Birinci Dünya Harbinden sonra sistematik turizm çalışmaları yapan memleketler 
bu sanayii vücuda getirmek için birçok kolaylıklar, müsaadeler ve muafiyetler kabul etmişlerdir. 
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Başka memleketlerin örnekleri tetkik ve tahlil edilecek olursa turizm sanayiini teşvik tedbirleri, 
bir taraftan tesis maliyetlerinin, diğer taraftan işletme maliyetlerinin yüksek ve pahalı olmama
sı amaçlarını güttüğü görülmektedir. 

Gerçekten tesis maliyeti yüksek olan bir turizm endüstrisi daha kurulurken rantablitesini 
kaybetmiş demektir. Yüksek tesis maliyetleri, bu maliyetlere göre hesaplanacak amortismanlar ve 
gayrimenkullerin kıymetlerine göre tarh edilecek vergiler, işletme maliyetlerinin de daimî suret
te pahalılaşmasını davet eder. 

Hele bu endüstrinin sabit sermayesi arasına giren gayrimenkuller için, kredi kullanılmış ise, yu
karda zikredilen maliyet bedellerine ve vergilere bir taraftan da faiz bineceğinden, işletmelerde ta
rifelerin yüksek tutulması kaçınılmaz bir hal alır. Bu suretle, yüksek tarifelerden dolayı müşteri bu
lunamaması, müşteri bulunmadığından dolayı da tarifelerin yükseltilmesi gibi bir fasit daire içine 
düşülmüş olur.. Bu hal hem dış turizmi, hem iç turizmi baltalar ve kurulmuş olan san,ayi için felâ
ketli neticeler verir. 

Kuruluşunda himaye edilmiyen modern bir endüstri için böyle felâketli bir netice mukadder ola
cağından, hususi sermaye ve teşebbüsü bu sahaya rağbet ettirmek tabiatiyle imkânsızdır. Diğer ta
raftan bir ihracat endüstrisinden farksız ve binaenaleyh, gümrük ve vergi himayesinden mahrum bir 
endüstrinin gerek kuruluşunda, gerek kuruluşundan sonra işleyişinde genç ve tecrübesiz bünyesinin 
milletlerarası çetin, rekabet şartlarına, tecrübeli, üstün rakiplere dayanması mümkün değildir. Bun
dan dolayı kendiliğinden kurulmuş olsa bile bu endüstriyi milletlerarası rekabet şartları ile ba.şbaşa 
bırakmamak lâzımdır. 

Bir memleketin turizm endüstrisi, mantiki bir zaruret icabı olarak iç turizme dayanmalı ve ta
rifeleri de memleket halkının ödeme kudretinden yüksek olmamalıdır. Turizm endüstrisi arasında 
tek tük işletmeler münhasıran, yabancılar için kurulmuş olsa dahi tesis hesaplarında memleket hal
kının temayülüne, ihtiyacına, tarifelerinde de edeme kabiliyetine geniş yer verilmelidir. 

Bunun böyle .olması lâzımgeldiğini 1936 dünya ekonomik buhranı sıralarında birçok turizm mem
leketleri acı tecrübelerle öğrenmişlerdir. Bu memleketler, yabancılardan tenhalaşan turizm işletme
lerine, buhran yıllarında yerli turistleri sevkedebilmek için olağanüstü birçok fedakârlıklara katlan
mışlar ve sayısız tedbirler almışlardır. Buna mukabil endüstrilerini daha evvel memleket için şart
lara ve yerli halkın ödeme kabiliyetine göre ayarlıyan memleketler, buhran yıllarında bunları ya
şatmak için zorluk çekmemişler ve küçük tarife tenzilleri ile bu buhranı atlatmışlardır. Buna en iyi 
misal olarak İsviçre'yi verebiliriz. 

isviçre'de 1936 da otel ve pansiyonlara inen yerli turistlerin sayısı 1 867 000 idi. Bunların ika
met toplamları 7 468 000 gece olarak hesaplanıyordu. Aynı sene İsviçre otel ve pansiyonlarında mi
safir kalan yabancı turistlerin ikamet toplamları da 5 832 000 geçe idi. 

Harb sebebiyle yabancı turistlerin, sayısı önemli bir nispette azalıp, bunun neticesi olarak yaban
cıların 1943 teki ikamet toplamları 1 766 000 e düşmüş iken, iç turizmi teşvik hususunda otel ve 
pansiyon tarifelerinin tenzili gibi., kolaylıkla alınan tedbirler neticesi yerli turistlerin sayısı 1943 te, 
1936 ya nazaran iki misline yakın bir dereceye 2 468 000 e, bunların ikamet toplamları da-
11 234 000 gecelemeye yükseldi. Bu suretle İsviçre otel endüstrisi 1936 da yerli ve yabancı tu
ristlerden müşterek olarak elde ettiği 13 300 000 geceleme toplamına karşı, 1943 te, yerli ve yaban
cılardan 13 000 000 geceleme elde ederek iş hacmim hemen aynen muhafaza edebildi ve bu kriz 
devresini muvaffakiyetle atlattı. 

Yukardaki rakamlar aynı zamanda, 4 milyon nüfuslu İsviçre'de iş turizmin ne büyük çapta 
bir iktisadi hareket yarattığını görmek bakımından da dikkate şayandır. 

Bu izahlar ucuz mahiyetli bir turizm endüstrisi kurulmasının dış turizm icapları kadar, hattâ 
ondan mühim olan iç turizm gerçekleri bakımından da zaruri bulunduğunu açıkça gösterecektir. 

19 milyon nüfuslu ve turizm yönünden müstesna kıymetleri bir araya toplıyan Türkiye'de he
nüz ihtiyaca^ elverişli bir turizm sanayii mevcut olmadığı için, bunun yeniden kurulmasında, baş
ka milletlerin geçirdikleri tecrübelerden ve tatbik ettikleri usullerden faydalanmak pek mümkün
dür. 
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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük şehirlerimizde turizm sanayii zümresine gire

bilecek durumda bulunan bâzı tesislerin hem binalarını, hem işletmelerini bu yeni görüşe intibak 
ettirmek ve dolay isiyle, yeniden kurulması sağlanacak tesislerin ve işletmelerin mazhar olacakları 
himaye tedbirlerinden bunları da faydalandırmak şüphesiz lüzumludur. 

Turizm Sanayii yabancı memleketlerde nasıl himaye ediliyorf 

Birçok milletler turizm sanayiini teşvik ve himaye hususlarında dikkate lâyık tedbirler almış
lardır. Bıürlarm içinde yeni bir turizm endüstrisi kurulmasını temin edecek teşvik ve himaye ted
birleri olduğu gibi, kurulmuş olanların da fevkalâde bu hallerde dünya rakabet şartlarına muka
vemet etmelerini sağlıyacak ve müesseseleri malî sıkıntıdan kurtaracak tedbirler vardır. 

Meselâ Avusturya ve İsviçre'de, gerek yeni tesislerin kuruluşunda, gerek eski tesisler üzerin
de yenilemeler yapıldığı sırada ağır borçlara girmiş olan turizm endüstrisi ipotekli konkordato 
usuliylo iflâs hükümlerinden istisna olmuştur. 

Bundan başka, ağır faiz yüklerinin hafifletilmesi mpksadiyle aynı memleketlerde ve İtalya'da 
Devlet; otel endüstrisinin borçlarını kısmen faizsiz, kısmen de faizi hafifletilmiş uzun vadeli borç
lara tahvil ederek, yardımda bulunmuştur. 

Yeni tesisler için tatbik edilen teşvik ve himayo tedbirlerine gelince: 
Bu tedbirler, başlıca iki sistem halinde toplanabilir. Bâzı memleketlerde, bu iki sistemin fayda

larını bir araya getiren muhtelit bir sistemin kabul edildiği de görülmektedir. (Kredi ve malî yar
dım sistemi) ve (gümrük ve kazanç ve diğer vergiler muaflığı sistemi) namları altında gruplandı-
ı-ılabilecek bu iki sistemin esasları şu suretle hülâsa edilebilir: 

Kredi ve malî yardım sistemi: 

Büyük vo küçük endüstri memleketlerinde, yeniden kurulacak turistik tesislere lüzumlu inşaat 
malzemesiyle her türlü teçhizat ve tesisat kendileri tarafından ve binaenaleyh ucuza yapıldığı 
için, teşebbüs sahipleri bu maddeleri kolaylıkla temin edecek durumdadırlar. Bu sebeple bu mem
leketler sadece (krediyle) veya aynı zamanda (malî yardımlarla) teşvik ve himaye yoluna git
mişlerdir. 

Fransa, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Portekiz, Estonya, Finlandiya, Japonya bu mem
leketler arasında idi. İspanya ve Yunanistan da eskiden beri mevcut bâzı. teşekkülleri 1939 da bi
rer müstakil otelcilik kredisi sandığına tahvil etmek suretiyle bu krediyi teknik bir şekilde vo 
hususi teşekküller vasıtasiyle dağıtan memleketlet arasında yer almışlardır. 

Yukarda sözü geçen sekiz memleketten Fransa, 1923 te büyük şehirler veya mâruf plajlar ve 
su şehirleri dışında kalan bütün şehirlerde otel endüstrisinin pek geri bir durumda olduğunu 
görerek bir (Otelcilik Kredisi Bankası) kurmuş ve bu bankanın (Uzun vadeli ucuz tesis kredisi) 
ilj (Orta vadeli ıslah kredisi) dağıtabilmesi için bankaya faizsiz Devlet avansları açmıştır. Bu 
krediler sayesinde Fransa'da ilk on senede yeniden inşa edilen otel binalarında 2570 oda, ıslah 
edilen binalarda da 4580 oda ki, ceman 7150 otel odası vücuda getirilmiştir. 

İtalya 1932 de neşrettiği bir kanunla hem -otelcı'lik endüstrisinin ağır malî yüklerini hafiflet
miştir, hem de yeni tesisler için ucuz kredi sağlamıştır. 1936 da ise, İtalya'da (Millî geliri artır
maya matuf) beş senelik bir turizm pılânı mucibince turizm endüstrisini teşvik ve himaye için 
ucuz krediyle birlikte malî yardım esasları kabul edilmiştir. 

İtalyan sistemine göre Devlet yardımları şunlardır: 
a) MunhajŞ-ran yeni inşaatı teşvik eden otelcilik ve turizm millî kredisi teşekkülünden alına

bilecek kredi. (25 yıl vadeli) 
b) Yeni inşaat kredisinden faydalanacak müteşebbislere borçlandıkları kredilerin faizlerinin 

ödenmesine yardım olmak üzere 25 yıl müddetle yılda yüzde 2,5 Devlet yardımı, 
c) Yeni inşaata (Tevsi ve kat ilâvesi gibi ıslahlar dâhil) 25 yıl müddetle Müsakkafat Vergi

siyle munzam kesirlerinden muafiyet, 
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d) Otelcilik ve turizm kredisinden istifade etmiyerek yeni müesseseler kuranlara veya eski

lerini ıslah edenlere, inşaat, tesisat mefruşat ve arsa kıymetlerinden mürekkep vaz'ettikleri sabit 
sermayenin yüzde yirmi beşi ve turizm bakımından istisnai bir fayda ârzeden müesseselere de 
sabit sermayelerinin yüzde otuz beşi nispetinde Devlet yardımı, 

e) 1937 Eylülünden evvel inşa edilmiş olmakşartiyle otel olarak kullanılmak üzere 25 yıl müd
detle kiralanacak binaların bedellerinin ödenmesine, yardım olarak, evvelce inşaatta kullanılmış 
sermaye üzerinden, bütün kira müddetince yılda yüzde 2,5 ile yüzde 3,5 arasında Devlet yardımı. 

İtalya, Otelcilik ve Turizm Kredisi Sandığına verdiği sermayeden başka, yeni inşaat sahipleri
ne geri alınmamak kaydiyle yapılacak Devlet yardımlarına 500 milyon liret tahsis etmiştir. 

Sadece kredi ve malî yardımla iktifa eden diğer memleketlerden Macaristan'da bir turizm kre
di sandığı kurulmuş, Estonya, Finlandiya ve Japonya'da ise Maliye Nezaretleri, yeni otel inşaatına 
ucuz faizle ikrazlar yapmışlardır. 

Çekoslovakya Maliye Nezareti, tamamen veya kısmen yabancı memleketlerden sağlanmak şar-
tiyle malî müesseseler tarafından memleketin iklim ve banyo istasyonlar! otelcilerine kefalet ede
bilmeye matuf bir kanun hazırlamıştır. 

Yukarda bahsedilen 10 memleketten başka Belçika, Suriye, Lübnan ve Monako Prensliği de 
otelcilik kredisi sandığı kurmanın imkânlarını araştırmakta idiler. 

Muhtelif vergiler muaflığı sistemi : 
İkinci sistem henüz tamamiyle sanayileşmemiş ve Devlet maliyesinin iktidarı yüksek olmıyan, 

Türkiye'miz gibi memleketlerde tatbik edilen sistemdir. 
Yugoslavya'da 1930 da kabul edilen bir kanun; (Banyo, iklim istasyonu veya turistik ma

hal olarak ilân edilmiş yerlerle 5 000 den fazla nüfuslu şehirlerde) kurulmak şartiyle otel, pan
siyon ve kaplıcalarla hayır cemiyetlerine ait sanatoryumlar, yurtlar, nekahathaneler ve istirahat 
evlerinin yeniden tesislerinde veya mevcut müesseselerin yenilenmek maksadiyle hariçten getire
cekleri bir kısım inşaat malzemesini, teçhizat ve demirbaş eşyayı Gümrük Resminden muaf 
tutmuştur. 

Aynı kanun şehirlerde yapılacak otel ve pansiyonların bu muafiyetlerden istifade edebilmek 
bakımından asgari hacımlarmı şu suretle tâyin etmiştir: 

5 000 nüfuslu şehirde otelin asgeri oda sayısı 30, pansiyonun asgari oda sayısı 20. 
50 000 nüfuslu şehirde otelin asgari oda sayısı 50, pansiyonun asgari oda sayısı 30. 
100 000 nüfuslu şehirde otelin asgari oda sayısı 75, pansiyonun asgari oda sayısı 40. 
100 000 den çok nüfuslu şehirde otelin asgari oda sayısı 100, pansiyonun asgari oda sayısı 50. 
Yunanistan'da 1929 dan beri otel inşaat malzemesi, otellere mahsus teçhizat ve demirbaş eşya 

Gümrük Resminden muaf tutulmuştur. 
Diğer vergi muafiyetleri: Yugoslavya 1930 da otellerin her türlü vergilerini tenzilâta tâbi 

tutmuştur. 
Romanya yeni otel inşaatına 10 yıl müddetle Bina Vergisine muadil bir prim tahakkuk ettire 

rek vergi ile mahsup eden bir usul kabul etmiştir. Dağcılık ve avcılık için lüzumlu melceler, 
turistik dağ evleri vergilerinden istisna edilmiştir. Bunlardan başka demiryolları otellerini ar
tırmak maksadiyle yolcu biletlerinden yüzde 2 nispetinde bir Nakliye Resmi almıyordu. 

Portekiz ise otel inşaatını 1941 den beri tescil resminden ve sanayie mahsus resimden, otelci
lik şirketlerinin hisse senetlerini, birçok memleketlerde olduğu gibi Damga Resminden ve otel
leri de ilk on sene zarfında Bina Vergisinden muaf tutuyordu. 

İtalya misali yukarda geçti. Macaristan otel inşaatını Bina Vergisi tenzilâtiyle teşvik etmekte 
idi. Ayrıca otel odaları kiraları üzerinden alman vergide (Kazanç Vergisine tekabül eder) tenzi
lât yapılmak suretiyle bir nevi işletme primi de vermekteydi. 

Bu izahlardan sonra, turizm çalışmalarının yapıldığı hemen bütün memleketlerde, her meme-
leketin kendi bünyesine ve ihtiyaçlarına göre, turizm endüstrisinin gerek tesisinde, gerek işle
yişinde esaslı tedbirlerle himaye edildiği kâfi derecede anlaşılacaktır. 
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Yukarda bahsettiğim tarzda himaye tedbirleri alınmasına lüzum olmıyan İngiltere ve Amerika 

gibi memleketler ise gelişmiş bir endüstriye ma'ik bulunmaktadırlar. Esasen bu memleketlerin 
turizm bakımından başlıca vasıfları da, bir taraftan geniş ve daimî bir iç turizm hareketi yarat
makta bulunmaları, diğer taraftan (Turist ihrajatçısı) olmalarıdır. 

Türkiye'de turizm endüstrisinin durumu: 
Türkiye'ye nazaran bütün ölçüleri pek küçük ve turistik değerleri mahdut memleketlerde bile 

böyle müspet ve netice itibariyle verimli çalışmalar yapılmış iken, bizde, turizm çalışmalarından 
elde edilecek faydaların bugüne kadar takdir edilmemiş bulunması ve dolayısiyle turistik yollar 
bahsinde olduğu kadar, turizm endüstrisi kurma keyfiyetinde de çok geri kalmış olmamız hakika
ten üzücüdür. 

Gerçekten Yurdumuzun iklim ve tabiat güzelliği itibariyle emsalsiz mevkilerinde, şifalı suları
mızın, kadim tarih ve sanat eserlerimizin bulundukları yerlerde birkaç şehrin birkaç müessesesi 
müstesna, elverişli hemen hiçbir işletmeye sahip değiliz. îdrotermal tesisleri, plaj ve dağ tesislerini 
bir tarafa bırakalım, bütün otel namı altında işletilen müesseselerimizin çoğu pek iptidaidir. 
Fazla olarak bunlar aded bakımından ihtiyaca yeter değildir. 

Son Umumi Harb başlamadan birkaç sene evvel- 1947 de - Ekonomi Bakanlığı tarafından ya
pılan bir ankete göre (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hariç) 52 vilayetimizdeki otellerin sayısı 
663, bunların yatak odaları sayısı 5671, yatak sayıları 11966 idi. Bu otellerden 341 inin (bina kıy
metleri hariç olmak üzere) işletmeye ait sermayelerinin toplamı 540 180 lira idi. Yani otel namı 
altındaki bu müesseseler üstüste 1 590 lira sermaye ile idare ediliyorlardı. 

Otelcilik bakımından memleketimizin geriliğini, fakirliğini tebarüz ettirebilmek üzere, başka 
memleketlerden de misaller vereyim : 

Lübnan ki, 850 000 civarındaki nüfusu, 10 500 kim2 yüz ölçüsü ve 14 ilçesi itibariyle nihayet 
bizim illerimizden bâzılarına denk vaziyettedir. 

Lübnan'da hepsi de turistik mahiyette 150 otel ve ayrıca 10 000 sayfiye evi mevcut idi. 
Fransa'da ise, 1929 da mevcut oteller içinden turistik olanların sayısı 4681, bunların oda sayı

lan 202 000, yatak sayıları 337 000 idi. İsviçre'de mevcut olan 7 402 otel ve misafirhanenin yatak 
sayıları 200 000 idi. İsviçre otellerine yatırılmış sermaye (bina bedelleri, arazi bedeli, gayrimen
kul ve menkul bedelleri olarak) 1 milyar 935 milyon altm franktı. 

Yukardaki rakamlar karşılaştırıldığı vakit otel bahsinde keyfiyet bakımından olduğu kadar 
kemiyet bakımından da ne kadar geri bulunduğumuz açıkça görülecektir. 

Halbuki memleketimizin medeni seviyesi son çeyrek asırda büyük bir yükselme kaydetmiştir. 
Buna mukabil, şehir otelleri, lokantaları, gazinoları, kaplıcaları, içmeler gibi gündelik hayat için 
bile lüzumlu tesislerin eksikliği, göğsümüzü kabartan medeni hamlelerimizin yanında en ihmal 
edilmiş taraflarımızdan birini teşkil etmektedir. Bu yüzden teessür duymıyan, zevk veya tedavi 
için yapılacak seyahatler şöyle dursun, iş ve vazife sebebiyle mecburen katlandığımız seyahatlerde 
azap ve eziyet çekmiyenimiz yoktur. Hele yabancıların bu bakımdan memleketimizden götürdük
leri intibalar hiç de lehimize değildir. 

Turizm sanayii niçin teşvik ve himayeye mmJıtaçtır: 
Turistik tesislere olan şiddetli ihtiyaç içtimai hayatı o derece tazyik etmektedir ki, bâzı illeri

miz ve belediyelerimiz, birinci derecede yapmaya mecbur oldukları vazifeleri başarmadan, otel, lo
kanta, banyo gibi tesisler kurmak zorunda kalıyorlar. Halbuki bu iş sahası her şeyden evvel hu
susi teşebbüsün sahasıdır. Fakat umumi şartlarımızın zaruri kıldığı himaye ve teşviki görmediği 
içindir ki, hususi teşebbüs bu sahaya rağbet etmemektedir. 

Bir defa bizdeki inşaat ve işletme maliyetleri dün olduğu gibi bugün de çok yüksektir. Mese
lâ Yalova 'daki Termal Otelde oda başına inşaat maliyeti 5 000 Türk Lirası, Ankara 'daki Anka

ra Palas'ta 12 400 lira, Bursa'daki Çelik Palas'ta banyo kısmı ve bahçe dâhil 19 000 lira idi. Hal-
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buki Milletlerarası Otelcilik ittihadının birçok memleketler için tesbit ettiği ortalama inşaat ma
liyet vahidi oda başına 2 500 Türk Lirasıydı. (Harbden evvelki para rayiciyle hesaplanmıştır.) 

Yeni yapılan otellere gelince; Adana'da kurulan 70 yataklı otelin inşaat maliyetinin bir buçuk 
milyon lirayı geçeceği, izmir'de yapılmakta olan 80 yataklı şehir otelinin inşaat maliyetinin bir 
buçuk milyon lirayı bulacağı, yani bu otellerin oda başına inşaat maliyetlerinin 18 - 20 t in lira 
arasında olacağı göz önüne getirilirse, turistik mahiyeti haiz yeni tesislerin bu kadar pahalıya mal 
olmaları karşısında hususi teşebbüsün bu sahayailtifat etmemesinin ve etmiyeceğinin sebebi kolay
lıkla anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan büyük otellerin harbden evvel zararla çalıştıkları çok kişinin malûmudur. Müşteri 
azlığıyle beraber işletme masraflarının yüksekliği yüzünden Tokatlıyan, Perapalaş, Bursa'daki Çelik-
palâs otelleri harbden evvel mütemadiyen zarar ediyorlardı. Ankara'daki Ankara Palasın 1946 yılına 
kadar yaptığı zararlar ise bir milyon lirayı bulmuştu. Yalova Kaplıcaları İşletmesi 1942 hesap yılmda 
139 000, 1943 hesap yılında 150 bin lira zarar etmişti. 

Harb devresi otellerin imdadına yetişmeseydi ve dolayısiyle memlekete birçok yabancılar akın edip 
bir taraftan da ticaret erbabının, iş ve kazanç sahiplerinin yine harbin yarattığı muhtelif sebepler
le büyük merkezlere tehacümü vâki olmasaydı, oteller bu sıkıntılı durumu atlatamıyacaklardı.. 

Demek oluyor ki, memleketimizde bir tarftan inşaat maliyetlerinin yüksekliği, diğer taraftan işlet
meciliğin pahalıya mal olması, yeni tesislerin kurulmasına mâni başlıca sebepleri teşkil etmekle bera
ber kurulmuş, çalışan müesseseleri de çetin vaziyetler karşısında bırakmaktadır. 

Diğer taraftan kabul etmek lâzımdır ki, işe yarar vaziyette mevcut otellerimizin, eğlence yerleri
mizin, idro - termal müesseselerimizin tarifeleri yüksektir. Bundan yabancılar da, yerli halk da şikâ-

' yetçidir. Harbden evvel kurulmuş ve binaenaleyh çoğu menkul ve gayrimenkul sabit kıymetlerini 
amorti etmiş durumdaki müesseselerin, sırf işletme maliyetlerinin yüksekliği yüzünden ve biraz da 
kontrolsüzlükten, yüksek tarifeler tatbik etmeleri vakıası karşısında, yeni yapılacak müesseselerin 
daha kuruluşlarında himaye görmedikçe Milletlerarası rekabet şartlarına uygun tarifelerle çalışmala
rı imkânı düşünülemez. 

O halde gerek yeniden kurulacak turizm işletme1 erinin, gerek mevcutlarının elverişli ve vahdet ifa
de eden tarifeler dâhilinde çalışmalarını sağlamak üzere bunların hem işletme maliyetlerini, hem in
şaat maliyetlerini ucuza mal edecek himaye tedbir1 erinin alınması bir zarurettir. Teşvik ve himaye 
tedbirleri aynı zamanda bunlardan istifade edecek müesseselerin tarifeleri de dâhil olmak üzere, her 
türlü işletme şartlarının kontrolünü esaslı bir müeyyideye bağlamrş olacaktır. 

Devlet maliyetçiliği mevcut olmıyan teşebbüslerden veya zarara çalışan müesseselerden vergi almak 
gayesini taşımayacağına, tersine olarak - vaktiyle on beş sene müddetle tatbik ettiğimiz Teşviki Sa
nayi Kanununun güttüğü amaç gibi - yeni sanayi ve ticaret şubelerinin , kurulmasını ve bunların 
rantabl, emniyetli duruma girdikten sonra Devlete yeni vergi membata kazandırmak politikasını ta
kip edeceğine göre, turizm sanayiine de bu görüş noktandan bakılmasında elbetteki isabet varlır. 

Kaldı ki, turizm sanayii bir memlekete - hiçbir meta ihraç etmeden - dışardan ecnebi parası ge
tiren bir vasıta olduğundan, bu bakımdan pek müsait durumda olan memleketimizde bir (Turizm En-
distrüsini Teşvik Kanunu) nun tedvinindeki lüzum ve ehemmiyet kolaylıkla takdir edilebilir. 

Türkiye'de bir (Turizm Endistirisini Teşvik Kanunu) hangi esaslar dâhilinde hazırlanmalıdır?. 
Bu gerekçede mümkün mertebe kısaltılarak verilmiş olan izahat, başka memleketlerden nakledilen 

örnekler; millî ve yabancı sermayeyi bu sahaya teşvik için alınması icabeden tedbirlerin mahiyeti hak
kında umumi bir fikir hâsıl edilmesine yarıyacaktır. 

Hulâsa etmek lâzımgelirse; Türkiye'de yeniden bir turizm sanayii kurulmasını ve turistik mevcut 
tesislerden müsait olanlarnın ıslâh ve tevsi edilmelerini sağlamak üzere bir taraftan bu müesseselere 
ucuz ve kolay kredi verecek bir makanizma meydana getirilmekle beraber, diğer taraftan bunların ku
ruluşlarında ve işleyişlerinde gümrük ve diğer vergi ve resimler muaflıklarından ve bir takım lüzumlu 
kolaylıklardan faydalandırılmaları şarttır. y "•>•'•'<•• 

Gümrük muaflıkları hariçte, büyük endüstri memleketlerinde bizim malivetimizden daha ucuz 
olan ve bizde bulunmıyan bir takım malzemenin elverişli fiyatla maledilmesini sağlıyarak inşaat 
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ve tesisat bedellerini düşürecek, diğer vergi muaflıkları ve kabul edilecek haklar, işletme mali
yetlerini ucuza getirecektir. Bu suretle de eski, yeni tesislerde ve işletmelerde tatbikma imkân 
olacak müsait tarifelerle milletlerarası rekabette muvaffak olmamız ve emsalsiz turistik cazibeler 
diyarı Türkiye'yi gösümüzü gererek dünya turizmine açmamız kolaylaşacaktır. 

Kabul edilecek müsaade ve muafiyetlerin ecnebi sermayeye de teşmili lüzumludur. Yunanis
tan'da, Yugoslavya'da, İtalya'da, hattâ Fransa 'da ve İsviçre'de kurulmuş olan büyük turizm sa
nayiinde ecnebi sermayesinin verimli hizmeti görülmüştür. Ecnebi sermaye bu bahiste Millî ser
maye için bir teşvik rolü oynamakla beraber, bir taraftan tesis, işletme ve propaganda tekniğini, 
diğer taraftan bu gibi tesislere müşteri olacak turistleri beraber getirerek büyük hizmetler yapa
bilir. 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun memleketin her tarafında otel, kaplıca ve sair namlar 
altında yapılacak veyahut mevcut bütün tesisleri ve işletmeleri şümulü içine alarmyacağı tabiidir. 
Bu itibarla Kanun teklifimde; ne gibi tesislerin, hangi yerlerde yapıldığı ve ne şartlarla işletildiği 
takdirde müsaade ve muaflıklardan faydalanacaklarına dair hükümler mevcuttur. 

Kanun teklifi aynı zamanda, bu Kanunun yürütülmesini temin edecek merkezî ve mahallî teş
kilâta mütedair hükümlerle, teftiş, murakabe ve ceza hususlarındaki hükümleri de ihtiva et
mektedir. 

Turizm Müesseselerinin Teşviki hakkındaki tasarıyı konuşmak üzere kurulan Geçici Komisyon 
raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 15 . III . 1950 

Esas No. 1/442, 2/192 
Karar No. 5 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Baışkanlığma 

Turizm Müesseselerinin Teşviki hakkında Hü
kümetçe hazırlanıp Büyük Millet Meclisine su
nulan kanun tasarısı ile yine bu maksatla ha
zırlanan Arazi, Bina ve İktisadi Buhran vergi
leri kanunlarına birer fıkra eklenmesine dair 
olan Hükümet tasarılarının ve Denizli Milletve
kili Dr. Behçet Uz'un (Turizm Endüstrisini 
Teşvik) Kanun teklifini incelemek üzere Kamu
tayın 8 . III . 1950 tarihli toplantısında bir ge
çici Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Bu karara göre; içişleri, Maliye, Ticaret, Büt
çe Komisyonlarmdan seçilen üçer üye ile kuru
lan Komisyonumuz, turizmin memleket ölçüsün-
deki ehemmiyetini nazara alarak ilk oturum
larında Başbakan Yardımcı Vekili Devlet Ba
kanı Cemil Said Barlas'la Maliye Bakanı ismail 
Rüştü Aksal'ı dinledi. Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Müsteşarı, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürü, Emlâk ve Kredi Bankası temsil
cileri Komisyonun çalışmalarına katıldı. 

Turizmin teşviki yolunda hazırlanmış bir çok 

etüdler arasında Turizm Danışma Kurulunca 
hazırlanan tasarı ile teklif sahibi, Denizli Mil
letvekili Dr. Behçet Uz'un tasarısı geniş hü
kümleri ihtiva etmekte ise de, bu tasarılarda 
yer alan bâzı tekliflerin özel kanunlarda deği
şiklik suretiyle sağlanabileceği, bâzı hükümle
rin de esasen Hükümetin yetkisi içinde olduğu, 
bâzı hükümlerin bu hazırlıklardan sonra yaban
cı sermayenin memlekete girmesini teşvik eden 
kanunlar içinde yer alması ieabettiği görülmüş
tür. 

Bu mülâhazalarla Komisyonumuz, Hükümet 
tasarılarını esas tutmayı ve diğer tasarılarda 
mevcut bâzı hükümlerin buna eklenmesi pren-
sipini kabul etmiştir. 

Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu tasa
rısının birinci ve ikinci maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

İkinci madde, turizm belgelerini kurulmuş 
ve kurulacak müesseselere verilebileceğini ve 
bunun tahkikinin normal pollarla yapılacağını 
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açıklıyan bir hale getirilmiştir. 

Dördüneü madde, bir yönetmelik için mevzu 
olabilecek mahiyette görüldüğünden iptal edil
miştir. 

Beşinci ve altıncı maddeler dördüncü ve be
şinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Turizm belgesi alan müesseselere, bedel tak
diri ile ve yirmi yıl taksitle, Devletin tasar
rufu altında bulunan araziyi arsa ve binaların 
temlik edilebilmesi hükmünü içine alan tasarı
nın yedinci maddesinde, tatbikatta kolaylığı ve 
bankadaki fondan açılacak kredi teminatını sağ
lamak üzere arsa, arazi veya binanın evvelâ 
bankaya devri ve bankanın da teşebbüs sahibine 

. ipotek yapması esası kabul edilmiş ve birkaç 
fıkra haline getirilmiştir. 

Devletin her yıl turizm fonuna ayıracağı pa
ra için sekizinci maddeye bir milyonu geçme
mek kaydı konulmuş, Komisyonumuz ise bu
nun kati olarak bir milyon lira olmasını karar
laştırmıştır. 

Turizm belgesi alan müesseselerin belgeleri 
iptal edildiği takdirde fon hesabından alacak
ları krediler için ne yolda muamele yapılaca
ğına dair bir fıkra eklenmiştir. 

Hükümet tasarısının onuncu maddesi, böyle 
bir komitenin kurulması tatbikatta zorluk doğu
racağı düşünülerek tayyedilmiştir. 

Tasarının on birinci maddesi, bankanın ka
nun ve tüzüğü ile zaten halledilmiş olduğundan 
yeni hükümler konmasına lüzum görülmemiştir. 

On ikinci madde aynı düşüncelerle çıkarıl
mıştır. On üçüncü maddede redaksiyon tashihi 
yapılmıştır. On beşinci madde çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz belgeyi haiz turizm müesse
selerinin sıhhi ve bâzı zaruri teknik tesislerin 
gümrüklerden bir defaya mahsus olarak vergi 
muaflığı ile girmesini kabul etmiş ve bunun için 
5383 sayılı Gümrük Kanununun on yedinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair yeni bir tasarı 
hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz turizmin teşviki yolunda 
alınması lâzımgelen tedbirler üzerinde esaslı şe
kilde durmuştur. Bu tedbirler bellibaşlı isti
kamet] erde tasnif edilerek günün gerçeklerine 
uyanları üzerinde Hükümet mümessillerine tav
siyelerde bulunmuş ve bâzı kararlara da varıl
mış bulunulmaktadır : 

1. Hükümetçe derhal alınabilmesi mümkün 

görülen tedbirler meyanında zabıta ve pasaport 
muamelelerinde turistler için âzami kolaylığın 
gösterilmesi başta gelen bir tedbir olarak düşü
nülmüştür'. 

Pasaport Kanununda değişiklik yapılması 
için Büyük Millet Meclisine arzedileceği Emni
yet Genel Müdürü tarafından ifade edilen tasa
rının birçok formalite kolaylıkları ile harçlarda 
indirmeler sağhyacağı memnuniyetle tesbit 
edilmiştir. 

Turislerin muhtaç olduğu Türk parasını te
min edebilmeleri ite beraberinde getirecekleri 
para ve eşyalar için bâzı idari kolaylıklar dü
şünülüp şimdiden tatbik edilmeye başlanıldığı 
öğrenilmiştir. 

2. Malî kaynaklar: Trizm müesseselerinin 
kurulmasını teşvik edecek malî kaynaklar mev
zuunda iki mühim teşebbüse birden geçilmek
tedir. 

a) Millî ve yabancı sermaye ile kurulacak 
Sınai Kalkınma Bankasından turizm endüstrisi 
de faydalanmak imkânını bulacaktır. 

b). Devletçe her yıl ayrılacak bir milyon 
lira ile on senede kurulacak on milyon liralık 
fon yeni tesislere ve mevcutların tevsiine hizmet 
edebilecektir. Devlet elindeki bina, arsa ve ara
zi; turizm tesislerini kuracaklara bedel takdi
riyle ve yirmi yıllık taksitlerle verilecektir. 

3. Vergi muaflıkları; 
Kurulacak turizm müesseselerinin Arazi, 

Bina ve İktisadi Buhran vergileri on yıl müd
detle almmıyacaktır. 

b) Kuruluşlarda lüzumlu sıhhi ve sarir 
fennî tesisler bir defaya mahsus olarak Güm
rük Resminden muaf tutulacaktır. 

Turizm; tekniğin ilerlemesi ve içtimai hayat 
şartlarının değişmesi sebebiyle, yalnız servet 
sahiplerinin heves ve arzuları olmaktan çık
mıştır. Orta sınıftaki insanların dinlenme ve 
öğrenme ihtiyacı büyük turist kafilelerini hare
kete getirmektedir. Bunlar, az konforlu fakat 
sıhhi, ucuz, rahat yerlerde kısa müddetlerle 
kalmak durumundadırlar. Turizm tesislerinin 
kuruluşunda, turizm propagandalarının tanzi
minde bu cihetin daima göz önünde bulundurul
ması Komisyonumuzun temennileri cümlesin-
dendir. 

Bu arada iç turizmin gelişmesi için de bele
diyelerimizin, özel idarelerin, Hükümetin de-
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vamlı emek harcaması bilhassa iç ve dış turizm 
için büyük zorluklar doğuran askerî yasak böl
gelerin daraltılması ve yasakların yumuşatıl
ması ve bu günün icap ettirdiği zihniyete göre 
çalışılmasının turizm işlerinde memleket men
faatlerine uygun bir inkişaf temin edeceği ka
naati Komisyonumuzda belirmiş bulunmakta
dır. 

Bu mülâhazalarla tasarıların ivedilikle ko
nuşulmasını diliyerek raporumuzu Yüksek Baş

kanlığa sunarız. 
Komisyon Başkanı Sözcü 

Denizli 
Dr. B. Uz 
Aydın 

Dr. S. Akın 
Giresun 

E. Dizdar 
Kırklareli 

İsparta 
K. Turan 

Çankırı 
B. Dolunay 

îzmir 
A. İnan 

Sinob 

Kâtip 
Niğde 

H> Ulusoy 
Edirne 

. İV. Gündüzalp 
Malatya 

M. N. Zdbçt 
Tekirdağ 

Ş. ödül 8. Batur Z- Ersin üemroylu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu taşandı 

MADDE 1. — 5392 sayılı Basın - Yayın vs 
Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 
17 nci maddesine göre teşekkül eden Turizm Da
nışma Kurulunca tesbit edilecek mahallerde bu
lunup bu kanunun 2 nci maddesine göre tâyin 
olunan vasıfları haiz olan oteller, pansiyonlar, 
gazino ve lokantalar, pilâjlar, kamplar eğlence 
yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, isti
rahat ve tedavi müesseseleri ve mümasili tesisler 
bu kanunun uygulanmasında «Turizm müessese
si» sayılırlar. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin hak 
olacakları vasıflar Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün teklifi üzerine Turizm Danış
ma Kurulunca belli edilir. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak için bir «Turizm müessesesi 
belgesi» alınması şarttır. Belge birinci maddede 
işaret edilen mahallerde bulunup ikinci madde
de yazılı vasıfları haiz olduğu Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce kabul edilen mües
seselere Bakanlar Kurulu karariyle adı geçen 
genel müdürlükçe verilir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
belge almak istiyen müesseselerin ekonomik du
rumlarını ve malî imkânlarını turizm bakımın
dan faydalı olup olmıyacaklarmı kendi teşkilâtı 
vasıtasiyle tahkik etmek için işbu müesseselerin 
her türlü muamele ve kayıtlarını, hesaplarını, iş
leyiş tarzlarını tetkik ettirebilir. 

MADDE 4. — «Turizm Müessesesi belgesi» 
almak istiyen teşebbüslerin müracaat edecekleri 

merciler, müracaat şekilleri ve müracaatları üze
rine yapılacak inceleme- esasları Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilir. 

MADDE 5. •— Belge almış olan müesseselerin 
belgenin verilmesinde âmil olan vasıfları mun,ı-
i'aza edip etmedikleri Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün göreceği lüzum üzerine her 
zaman kontrol edilebilir. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir vs 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden iste
nen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettirmek 
ve gereken bilgileri doğru olarak vermek ve ge
rekli kolaylıkları göstermekte mükelleftirler. 

MADDE 6. — Kontrol sonunda bu gibi mües
seselerin muayyen vasıflarında görülecek eksik
lik ve aksaklıkların tayin edilecek müddet içinde 
düzeltilmesi ve düzenlenmesi için Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünce müesseseye ilk 
yazılı ihbar yapılır. Bu ihtarda tayin edilen 
len müddet sonunda istenilen düzeltme ve dü
zenlemeleri yappmamış olan müesseselere ikin
ci bir ihtarda bulunurlar. İkinci ihtarda tâyin 
edilen müddet zarfında da gerekli düzeltme ve 
düzenlemeler yapılmazsa bölgenin o yıl için te
min ettiği faydalar hükümden kalkar. Bir yıl 
içinde aynı sebep dolayısiyle verilen iki ihtarın 
neticesiz kalması yahut ayrı ayrı sebeplerle altı 
ihtar verilmesi veyahut Genel Müdürlükçe kabule 
şayan görülmiyen sebeplerle bir müessesenin bir 
yıl mühletle kapalı tutulması hallerinde o mües
seseye ait belge Genel Müdürlükçe iptal olunur. 

MADDE 7. —• Üçüncü maddede yazılı «Tu-
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rizm Müessesesi Belgesi» ni almış olan teşebbüs
lerin tesis, inşa, ıslah ve tevsilerine lüzumlu ara
zi ile arsa ve binalardan Devletin hüküm veya 
tasarrufu altında yahut hususi mülkiyetinde bu
lunanlar başka bir cihete talısis edilmemiş olmak 
kaydiyle takdir olunacak bedelleri 20 yılda öden
mek üzere Bakanlar Kurulu kararma müsteni
den bu kabil müesseseleri kurmak istiyen gerçek 
veya tüzel kişilere satılabilir. Bu gayrimenkuller 
temlikler tarihinden itibaren 20 yıl içinde tah
sis maksadı dışında kullanılmak üzere başkaları
na satılamıyacağı gibi tahsis maksatları dışın
da da kullanılamazlar. Bu maddenin temliki ta
sarrufa mâni olan hükümleri tapu siciline kayde
dilir. 

MADDE 8. — 1951 Bütçe yılından itibaren 
ve (1) milyon lirayı geçmemek üzere her yıl Ma
liye Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekle 10 
yıl içinde Emlâk Kredi Bankası nezdinde «Tu
rizm kredisi fonu» adı ile 10 milyon liralık bir 
fon tesis olunur. 

MADDE 9. — «Turizm müessesesi belgesi» 
almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa edecek
leri tesislerin inşa, tevsi, teçhiz ve tefrişleri için 
kurucularına veya sahip ve kiracılarına 9 ncu 
maddede yazılı fondan vâde ile ve % 5 ten çok 
olmamak üzere faizle kredi verilebilir. Kiracılara 
verilecek kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu 
geçemez. 

Krediler kredi mevzularının veya keşif bedel
lerinin % 50 sini aşamazlar. 

MADDE 10. — Emlâk Kredi Bankasının bu 
fondan vereceği kredilerin esas ve şartları ile 
teminat şeklini tesbit ve faiz nispetini tâyin 
etmek üzere Maliye, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıkları ile Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünden ve Turizm Danışma Kurulundan se
çilecek birer temsilciden mürekkep bir komite 
kurulur. Bankanın Genel Müdürü bu komitenin 
tabiî üyesidir. 

MADDE 11. — Banka yapılacak tesislerin 
proje, plân ve keşiflerini kendi kanununda ve 
tüzüğünde yazılı esaslar dairesinde icabeden ta
dilâtı yapacak-ve işleri teknik bakımlardan tetkik 
ettikten sonra nezdindeki hesaptan kredi açılma
sına muvafakat edecek veya keşiflerin ve proje
lerin ne suretle tadil edilmesi icabettiğini Basın -

Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bildirecektir. 

MADDE 12. — Banka açtığı kredinin en iyi 
bir şekilde idare edildiğini her zaman kontrol 
edebilir. 

MADDE 13. — Krediler Emlâk Kredi Ban
kası tarafından tahsil ve takip olunur. Zamanın
da ödenmiyen taksitler vâde tarihinden itibaren 
bankanın cari faiz nispetlerine göre hesap edilir. 

MADDE 14. — Belge almış ve bu kanunun 
teşvik hükümlerinden faydalanmış bulunan mü
esseselerin oda, banyo, tedavi, yemek, içki ve eğ
lence fiyatlarını kendileri serbestçe tesbit edebi
lirler. Ancak Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü iç ve dış turizmin teşviki bakımın
dan iahiş gördüğü fiyatlarda mahallî belediye 
ve ticaret odalarının mütalâalarını da alarak ge
rekli tenzilâtın yapılmasını talep edebilir. Genel 
Müdürlüğün tenzilât talebini üç ihtara rağmen 
yerine getirmiyen müesseselerin belgeleri iptal 
olunur. 

MADDE 15. — Belge almış olan ve teşvik 
hükümlerinden istifade eden müesseseler müş
terilerine tahakkuk ettirecekleri fatura ve mas
raflar için 10 yıllık devre zarfında bahşiş, yüzde 
veya her hangi bir zam ilâve edemezler. 

MADDE 16. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 17. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

C. S. Barlas Fuad Sirmen 
Millî yavuzuna Bakanı İçişleri Bakanı 

H. Çakır E. ErişirgÜ 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

N. Sadak î. R. Aksal 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. Banguoğlu Ş. Adaları 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

Vedat Dicleli Dr. K. Baydzit 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır Reşat Ş. Sirer 

îgletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ Dr. BEHÇET UZ'UN 

TEKLİFİ 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

Birinci Bölüm 

Turizm Endüstrisini Teşvik Bölgeleri 

MADDE 1. — Bir mahalde, bir kasaba ve 
şehirde yerleşmiş olanlardan başkalarının veya 
yabancı memleketler halkının ilgisini çeken (ik
lim, tabiî ve bediî manzara hususiyeti, yayla, 
orman, dağ, deniz, göl, şifalı sular, tarihi ve 
arkeolojik eserler ve folklor gibi) mahallî turis
tik kıymetlerden ve cazibelerden birine veya, 
bir kaçma malik olan mahal, köy, bucak, kasaba 
ve şelıirler, turizm endüstrisini teşvik bölgeleri 
olarak ilân edilirler. 

MADDE 2. —- Turizm endüstrisini teşvik 
bölgelerinin evsafı ve hudutlandırma esaslar. 
talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 3. — Bir mahal, köy, bucak, kala
ba ve şehrin teşvik bölgesi olarak tanınması 
ve ilân edilmesi için oranın bağlı olduğu köy 
ihtiyar meclisinin veya belediye meclisinin 
müracaatı ile vilâyet umumi meclisince bu yokla 
bir teklif kararı alınması lâzımdır. 

Vilâyet umumi meclisleri, illeri çevresi için
de her hangi bir yerin teşvik bölgesi olarak ilân 
edilmesini re'sen de isteyebilirler. 

MADDE 4. — Vilâyet umumi meclisleri ta 
rafından turizm endüstrisini teşvik bölgesi ola 
rak teklil: edilen yerler hakkında onuncu mad
dede zikredilen özel komisyonun istişari müta
lâası alındıktan sonra, Başbakanlık Basın, Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi Ve 
Bakanlar Kurulunca nihai karar alınır. 

MADDE 5. — Bakanlar Kurulunca bu yol
da alınacak kararlar resmî gazete ile ve mahal
lerinde de usulü veçhile ilân olunur. 

ikinci Bölüm 

İV, Turizm Komisyonları 

MADDE 6. — Bir kısmı veya tamamı turiz:n 
endüstrisini teşvik bölgesi olarak ilân edilen 
illerde turizm işlerinde salahiyetli istişare uzvu 
olarak bir ( il Turizm Komisyonu ) teşkil edilir'. 

( S. Say 

MADDE 7. — Turizm komisyonları V alile 
rin başkanlığında aşağıdaki uzuvlardan teşek
kül eder : 

Turizm endüstrisini teşvik bölgesi olarak 
ilân edilmiş kasaba ve şehirlerin belediye baş
kanları, İl daimi encümeninden ve merkez be
lediyesi daimi encümeninden kendi müntahap 
azaları arasında seçilmiş 1 - 2 şer üye, il bayın
dırlık, millî eğitim, sağlık ve sosyal yardım. 
emniyet müdürleri, m intaka iktisat ve ticaret 
müdürleri, il defterdarı, gümrük baş müdürü, 
Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü böl
ge müdürü, Ticaret sanayi odaları reisleri. 
merkez belediye fen heyetleri müdürü veya 
reisleri, müze müdürleri il dâhilinde kurulmuş 
ve kurulacak turizm güzelleştirme ve imar ku
rumları ve mühendis ve mimar birlikleri ve 
otelcilik kredi bankaları ve sandıkları ve mes
lekî teşekkülleri reis veya umumi kâtipleri, o 
il dâhilinde bu kabilden teşekküller ve mües
seseler yok ise., turizm işlerinde bilgisi ve ihti
sası ile tanınmış zevattan vali tarafından seçi
lecek 2 - 5 üye. 

MADDE 8. — İl turizm komisyonları bu ka
nunda ve çıkarılacak talimatnamelerinde yazılı 
işleri yapmak üzere Senede en az iki defa vali
nin daveti üzerine toplanırlar, 

i l turizm komisyonları hizmetleri fahrîdir. 
Üyelerin vilâyet merkezine gelip gitme, iaşe ve 
ibate masrafları âzası veya memuru bulunduk
ları müessese ve teşekküller bütçelerinden 
ödenir. 

MADDE 9. — İl turizm komisyonlarının ku
rulduğu her vilâyette, ile ait turizm işleri ile 
uğraşmak ve il turizm komisyonları içtimai arını 
takip, mukarreratını zapt ve işlerini tedvir et
mek üzere özel idareler ve merkez belediyeleri 
kadrolarından valiler ve belediye reisleri tara
fından lüzumuna göre birer veya ikiler memur 
ayrılarak valilik emrinde bir (Turizm bürosu) 
kurulur. 

Turizm bürolarının kırtasiye ve sair masraf
larını karşılamak üzere her yıl il ve merkez be
lediyeleri bütçelerine münasip tahsisat konur. 
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Üçüncü Bölüm 
İl Turizm Programları 

MADDE 10. — Bu kanunda vazıh müsaade 
ve muflıklardan istifade olunabilmesi için evvel
emirde il turizm komisyonu tarafından hazırla
nacak (Turizm programı) nm Başbakanlık Basm, 
ve Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün Tu
rizm dairesinde, (içişleri, Bayındırlık, Millî Eği
tim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye, Ekonomi 
ve Ticaret, Tekel ve Gümrük Bakanlıklarından) 
Başbakanlıkça istenecek uzmanların iştirak ede
cekleri özel bir komisyon tarafından incelenip 
aynen veya tadilen tasdik edilmesi ve ba program
ların nihai olarak Bakanlar Kurulunca onanması 
lâzımdır. 

MADDE 11. — il turizm programlarında; o 
il dahilindeki bir veya mütaaddit mahallerde bu
lunan ve birinci maddede zikredilen tı.ristik kıy
met ve cazibelerin ilmî ve fennî değerlerini gös
teren bilgiler, bunların değerlendirilmek ve is
tismar edilmek bakımlarından arzettirderi husu
siyetlerin ve imkânların mahiyetleri ve buna göre 
tertiplenen sıraları, bunlara giden veya yapıla
cak yolların o günkü ve gelecekteki durumları, 
bu yollar üzerinde işliyen veya gelecekte işletile
cek yolcu nakil vasıtalarının vaziyeti ve bu ma
hallerdeki konaklama ve barınma şartlarının ma
hiyetini gösteren bilgiler ile bütün hu işlerden 
mahallî idareler tarafından yapılması mümkün 
ve mütesavver hususat ayrı ayrı gösterilecektir. 

Dördüncü Bölüm 
Turizm Tesisleri ve işletmeleri 

MADDE 12. — Birinci maddede sözü geçen 
yerlerde âmme hükmî şahısları ile yerli ve ya
bancı hususi hukuk hakiki ve hükmi şahısları ta
rafından, beşinci bölümdeki müsaade ve muaflık
lardan istifade etmek üzere mey'dana getirilecek 
turizm tesisleri ve işletmeleri şunlardır : 

A) Turistik otel ve pansiyonlar ve misafir
haneler; gençlik barınakları; 

B) Kaplıcalar, içmeler ve alelumum idro -
termal tesisler; 

C) Turistik gazinolar, kafeşantanlar, tu
ristik lokantalar; 

D) Plajlar (otel, lokanta ve gazino gibi te
sisatı havi olanlar), açık ve kapalı yüzme havuz
ları; 

(S. öa; 

E) Açık veya kapalı tiyatro ve konser ma
halleri, operalar, lunaparklar, büyük paten yer
leri; 

F) Sergi ve fuar sahaları ve bunların içimde
ki tesisler ve işletmeler; 

G) Şehirler dışındaki turistik mahallerde 
ve turistik yollar üzerinde yolculara nevale ve 
içki satan müesseseler, büfeler, motorlu vası
talara benzin ve diğer mahrukat satan müesse
seler. 

Beşinci Bölüm 

Müsaade ve muafiyetler 

MADDE 13. — 12 nci maddede sözü geçen 
lurizm tesisleri ve işletmelerinin tesis, inşa, 
ıslah ve tevsilerine lüzumlu arazi, belediye hu
dutları haricinde ve başka bir yere tahsis edil
memiş devletin gerek hususi mülkiyetinde ve 
gerek hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu 
takdirde ve bu iş için en münasip şeraiü haiz 
olduğu evvelemirde il turizm komisyonları ikin
ci derecede de Başbakanlık Basm, Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünce tasdik edilmek 
şartiyle 10 000 metre murabbama kadar Bakan
lar Kurulu karariyle, orada inşaat ve tesisat ya
pılacak teşebbüs sahibi namına meccanen tef
viz olunur. 

Bu arazi eşhasa ait olup sahiplerinden birri-
za alınmadığı takdirde 1295 tarihli istimlâk ka
rarnamesine tevfikn istimlâk olunarak, istim
lâk bedeli ve masrafları mukabilinde teşebbüs 
sahibine devrolunur. 

MADDE 14. — Yukardaki maddede zikre
dilen arazi belediye hudutları dâhilinde ve Dev
lete veya belediyelere ait ve başka bir yere tah
sis edilmemiş ise, il turizm komisyonları tara
fından takdir olunacak bedelleri on nenede 
ödenmek üzere, teşebbüs sahibi namına devir 
ve ferağ olunur. 

Belediye hudutları dahilindeki eşhrsa ait 
arazi de birriza alınamadığı takdirde 3710 sa
yılı istimlâk Kanununa tevfikan istimlâk ve 13 
neü maddedeki esaslar dâhilinde teşebbüs sahi
bine devrolunur. 

MADDE 15. — Turizm tesisleri ve işletme
lerinin bina ve müştemilâtı arasında veya bu 
müesseselerle devlet şebekesi arasında bilâre-
sim hususi telgraf veya telefon hatları tesisine 
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müsaade olunabilir. 

Gerek bu hatlar, gerek turizm müessese ve 
işletmelerinin kuvvei muharrikesini, ışığım, 
suyunu ve kanalizasyonunu temin edecek hat
lar ve şebeke için umumi yolların kenarları ile 
Devlete ait arazide meccanen ve sahipli arazide 
sahiplerine, il turizm komisyonları tarafından 
tâyin olunacak muhik bir tazminat velilnıesi 
mukabilinde, yer üstü ve yeraltı hatları döşen
mesi ve icabettikçe tamirlerinin yapılması caiz
dir. 

MADDE 16. — Turizm tesisleri ve işletme
leri vücuda getirmek maksadiyle teşekkül eden 
şirketlerin hisse senetleri ve tahvilâtı damga 
resminden muaftır. 

MADDE 17. — Turizm tesisleri ve işletme
leri ile bunların tevsilerine muktazi arazi ve bu 
arazi dahilindeki bilcümle tamamlayıcı müşte
milât ve her nevi tesisat, vesait ve malzeme aşa
ğıda ayzılı vergi ve resimlerden 15 sene müd
detle muaftır: 

a) Bina Vergisi ve buhran zammı, 
b) Arazi Vergisi, 
e) Kazanç Vergisi ve Buhran ve fevkalâde 

zamlar ile bu verginin yerine kaim olabilecek 
gelir, işletme ve gezginci esnaf vergileri, 

d) Elektrik ve Havagazı istihlâk resmi, 
e) Yukardaki vergilerle beraber alman 

munzam kesirler, 
f) Her türlü ruhsatnamelere ait harçlar 

dâhil olmak üzere belediyelerce alınmakta olan 
ve hizmet mukabili olmıyan belediye vergi ve 
resimleri, 

g) Turizm tesisleri ve işletmelerine lüzum
lu olup memleket dâhilinde yapılmıyan veya 
memleket dâhilinde bulunanlardan daha ucu
za ve daha elverişli olduğundan dolayı hariç
ten getirilmesinde fayda olan her nevi inşaat 
malzemesiyle kuvvei muharrike, teshin, tenvir, 
su ve kanalizasyon ve muhaibere tesisatına ait 
bilcümle makine, motor ve nakil şebekesi ve yol
cu ve eşya nakline mütedair turistik vasıtalar 
ve bunların yedek ve teedit parçalan, mefru
şat, demirbaş eşya ve işletmelerin mahiyetlerine 
göre lüzumlu diğer her nevi sabit, müteharrik 
tesisat ve eşya; 

Gümrük ve buna munzam resimlerden ve 
Muamele ve İstihlâk vergilerinden, 

MADDE 18. — Gümrük muafiyetlerine tâ
bi olacağı yukardaki maddede zikredilen mal
zeme, ve vasıta, tesisat ve eşyanın listeleri bu 
muafiyetlerden istifade edecek müesseselerin ve 
işletmelerin mahiyetlerine ve sınıflarına göre, 
her iki senede bir, Başbakanlık Basın, Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünün teşebbüsü ve iş
tirakiyle Maliye, Gümrük ve Tekel, Ekonomi 
Bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak Ba
kanlar Kurulunca tasvip edildikten sonra Res
mî Gazete ile ilân olunur. 

MADDE 19. — Turizm tesisleri ve işletme
lerinin içme ve kullanma suları Devlet müesse
seleri veya belediyeler tarafından veriliyorsa, 
cari tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilât yapı
lır, elektrik ve havagazı sarfiyatı için de en mü
sait sanayi tarifesi tatbik olunur. 

MADDE 20. — Turizm tesisleri ve işletme
lerinin ve bunların müştemilâtının tesis, inşa ve 
tevsilerine ve yenilenmelerine muktazi her ne
vi inşaat malzemesi, makine, alât, muharrik ve 
müteharrik vesait ve bunların yedek ve tecdit 
parçaları, demirbaş eşya, mefruşat ve mahrukat 
Türkiye dâhilinde Devlet şimendifer ve vapur
larında cari tarifelerden yüzde 30 tenzilât ile 
naklolunur ve bunlardan nakliye resmi alın
maz. 

MADDE 21. — Devlete, hususi dairelere ve 
'belediyelere ve diğer âmme hukuku müessesele
rine ait mevcut otel, gazino, lokanta, plaj, kap
lıca ve içmeler gibi turistik mahiyeti haiz din
lenme, eğlenme ve sağlık yerleri, bu kanuna gö
re ruhsatname alan teşebbüs sahiplerine, diğer 
taliplere terci'han ve en çok üç sene evvelki icar 
bedelleri vasatisinin yüzde 50 si nispetinde ten
zilâtla ve yeniden yapılacaklar da bu nispetteki 
emsaller dâhilinde icar olunabilir. 

Ruhsatnameli mütaaddit talipler zuhurunda, 
aralarında kur 'a çekilir. 

MADDE 22. — Bu bölümde yazılı müsaade 
ve muafiyetlerden istifade etmek bakımından, tu
ristik bir müesseseye ait mebani, arazi ve işlet
melerin o müessesenin tasarrufu veya isticarı 
altında bulunmasının farkı yoktur. 
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Altıncı Bölüm 
Müsaade ve muafiyetlerden istifade 

MADDE 23. — Yeniden kurulacak turizm 
tesislerinin kuruluş yerleri, semtleri ve sınıfla
rına göre değişebilecek hacımları, konfor şart-
lan, sıhhi tesisat ve teçhizat, proje ve plânlama 
sırasında karşılanması gereken turistik ihtiyaç
ların mahiyeti, yapı tipi ile üslûpları, malzeme 
ve mefruşatının vasıfları gibi turizm endüstrisi 
ve mimari tekniği ile ilgili vasıfları, proje, plân
lama ve inşaat işlerini deruhde edenlerde ara
nacak ehliyet, tesislerin işletilmesinde malî ik
tidar bakımından sahiplerinde ve meslekî ikti
dar bakımından mütehassıs müdürlerinde ve 
müstahdemlerinde aranacak vasıflar, müstah
dem yetiştirmeye ve işletme sahiplerine ait mü
kellefiyetler, asgari personel miktarları ve tesis
lerin sınıfları talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanabilmek için teşebbüs sahiplerinin in
şaata ve ihzarata başlamadan evvel bir ruhsat
name almaları lâzımdır. 

Ruhsatname isteklerine bağlanacak proje, 
plân ve keşifnamelerin, müteşebbislerden iste
necek malî iktidar ve inşaata mütaallik teknik 
ehliyet ve belgelerin yukardaki maddede belir
tilen umumi şartlara intibakı gösteren lüzumlu 
evrakın mahiyeti ve örnekleri talimatname ile 
tâyin edilir. 

MADDE 25. — Ruhsatname almak için te
şebbüs sahiplerinin il turizm komisyonları baş
kanlıklarına yazı ile müracaat etmeleri lâzım
dır. Yapılacak müracaatlara 23 ve 24 ncü mad
delerde zikredilen talimatnamelere uygun şekil
de hazırlanmış evrak eklenir. 

îl turizm komisyonları, yapılan müracaatı 
ve bağlı evrakı inceliyerek, evrakı mütalâ-aları 
ile birlikte Başbakanlık Basın, Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğüne gönderirler. Ruhsatname
ler Başbakanlık Basın, Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü tarafından verilir. 

Müsaade ve muafiyetler ruhsatname tarihin
den başlar. 

Yedinci Bölüm 
Ruhsatname sahiplerinin mükellefiyet ve 

mecbwiyetleri 

MADDE 26. — İnşaatı ve tertiplenmesi ya-

(S. Saj 

rım milyon liraya kadar olan müessese ve işlet-
melerde ruhsatname alınmasını mütaakıp der
hal inşaata ve hazırlıklara başlanması ve bunla
rın ruhsatname tarihinden itibaren ençok bir 
sene sonunda işletmeye açılması lâzımdır. 

İnşaatı ve tertiplenmesi yarım milyon lirayı 
aşacak tesislerde ve işletmelerde, ruhsatname ta
rihinden itibaren altı ay içinde inşaata başlan
ması ve inşaata başlandığında ençok iki sene so
nunda da müessesenin tam teşkilâtı ile işletme
ye -açılması mecburidir. 

MADDE 27. — Turistik müesseselere mecca-
nen veya takdiri kıymet suretiyle verilen arazi 
ve bu arazi üzerinde vücuda getirilen tesisler ve 
bunların müştemilâtı enaz on beş sene müddetle 
tahsis maksatları dâhilinde kullanılmadıkça ta
mamen veya ifraz edilerek satılamaz ve tahsis 
maksatlarından hariç maksatlarla kullnılmak 
üzere kiraya verilmez. 

MADDE 28. ~- Ruhsatname sahipleri aşağı
daki hallerde önceden Basın, Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünden izin almaya mecburdur
lar : 

a) Turistik tesislerin tamamının veya bir 
kısmının aynı maksatlarla kullanılmak üzere ki
raya verilmesi; 

b) Turistik tesislerin menkul teçhiz-at ve de
mirbaşının tamamını veya bir kısmının satılma
sı kiraya verilmesi veya başka bir yere taşın
ması (yerine yenilerinin getirilmesi şartiyle); 

c) Turistik tesislerin ruhsatnamelerinde 
yazılı işletme konularının kısmen veya tama
men değiştirilmesi; 

d) Turistik tesislerin işletme unvanının de
ğiştirilmesi veya mevcut ortaklar arasında, bu-
k-anunun şümulü dışında kalsa bile diğer bir te
sis kurulması; 

e) Sermayesi hisselere ayrılmış ortaklaTda 
sermaye artırılması veya azaltılması ve yeniden 
ortak alınması veya ortaklardan bâzılarının or
taklıktan ayrılması, 

Bu haller Umum müdürlükçe kabul edildiği 
takdirde ruhsatnamelere ona göre şerh verilir. 

MADDE 29. — Turistik müesseselerin Güm
rük Resminden ve bu resimle birlikte alman ver
gi ve resimlerden muaf olarak ithal ettikleri bil
cümle malzeme, eşya ve vasıtaların tamamının 
tahsis edilen gayeye göre istimali mecburidir. 
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Bu kabîl malzeme, eşya ve vasıtalar il defter
darlığının yazı ile muvafakati alınmadıkça mü
essese arazisi ve binası haricinde depo edilemez. 

MADDE 30. — Turistik müesseselerin Güm
rük resmi ve bu resimle birlikte alman vergi ve 
resimlerden muaf olarak ithal ettikleri malze
me, eşya ve vasıtalardan, bunların yedek ve yeni
leme ihtiyaçlarından artakalanlar olursa, bir lis
tesi yapılarak ve usulü veçhile daha alâkalı da
irelere bildirmek suretiyle, gümrük ve diğer ver
gi ve resimleri ödenerek müessese haricine çıka
rılması ve satılması caizdir. 

MADDE 31. — Ruhsatname alan turistik 
müessese ve işletmelerin mahiyetlerine ve sınıf
larına göre kira, satış ve hizmet mukabili olan 
fiyatları, duhuliyeleri il turizm komisyonlarının 
mütalâası alınarak Başbakanlık Basın, Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü tarafından tâyin 
olunur. 

MADDE 32. — Turistik tesislerin sahipleri 
muaf tutuldukları türlü vergi ve resimlerin 
tahakkukuna ait olmak üzere ilgili kanunlarda 
gösterilen bütün işlemleri, bu vergi ve resimleri 
ödiyen diğer mükellefler gibi zamanında yap
maya mecburdurlar. Bu hükme aykırılık halin
de turistik tesislerin sahiplerinden yalnız ilgili 
kanunlarda yazılı cezalar alınır. Fakat vergi 
muafiyetlerinden mahrum edilmezler. 

Sekizinci Bölüm 

Teftiş, Murakabe ve ceza hükümleri 

MADDE 33. — Başbakanlık Basın, Yayın 
ve Turizm Umum Müdürlüğünün teftiş ve mu
rakabe uzuvları ve yazılı emrini taşıyan me
murları, ruhsatname alan müessese ve işletme
lerin inşaat, muamelât ve hesabatını teftiş ve 
murakabe etmeye yetkilidir. 

Bu müesseselerin hususi kanunlarına tevfi
kan belediyelerce teftiş murakabe ve tecziyesine 
ait hükümler mahfuzdur. 

Kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri 
yanlış veren ruhsatname sahipleri hakkımda 
ceza kanunları hükümleri gereğince takibat 
yapılır. 

Denetleme ve inceleme yapan memurlar, ruh
satname sahiplerinden alacakları bilgi ve bel
geleri ve kanuni sır teşkil eden hususları ve 

tanzim edecekleri raporları - Anonim şirketlere 
lütaallik neşri mecburi hesaplar ve umumiyet

le istatsitik mahiyetinde olan bilgiler müstesna -
neşir ve ifşa edemezler. Aykırı hareket edenler 
hakkında umumi hükümler gereğince takibat 
yapıhr, 

MADDE 34. — 23 ncü maddede sözü geçen 
talimatname ile yedinci bölüm hükümlerine ay
kırı hareket eden ruhsatname sahiplerinin, bu 
kanunda ayrıca tasrih edilmiyen hallerden han
gilerinde ruhsatnamelerinin geri alınabileceği 
veya tamamen iptal olunacağı, ruhsatname sı
nıflarının ne gibi hallerde indirileceği talimat
name ile tâyin olunur. 

MADDE 35. — 2G ncı maddede gösterilen 
müddet içinde inşaata başlamıya-n veya müd
deti zarfında müesseseyi işletmeye açmıyan ve
ya işletmeye açtıktan sonra Başbakanlık Basın, 
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünce kabul 
edilecek harb, yangın, zelzele gibi işletmeye 
engel teşkil edecek bir mücbir sebep olmaksızın 
bir sene içinde bir aydan fazla müddetle mües
seseyi kapıyan ve işletmiyen ve 28 ve 29 ncu 
maddelere aykırı hareket eden ruhsatname sa
hiplerinin ruhsatnameleri iptal ve istirdat 
olunur. 

Bu kabîl ruhsatname sahiplerinden bu ka* 
nunla muaf tutuldukları bütün vergi ve resim
ler ve muafen ithal ettikleri bilcümle malzeme, 
eşya ve vasıtalarının gümrük ve buna munzam 
vergi ve resimleriyle Muamele ve istihlâk Ver
dileri iki kat tahsil olunacağı gibi, meccanen 
veya takdiri kıymet suretiyle verilen arazi ay
nen istirdat olunur. Arazi üzerinde inşaat ve 
tesisat yapılmış ise il turizm komisyonları tara
fından takdir edilecek bedelin yüzde 50 si pe
şin, yüzde ellisi 10 seneye taksitlendirilmek ve 

« arazi Devlete veya belediyelere ait olduğuna 
göre bedeli Devlet veya belediyeler tarafından 
ödenmek suretiyle sahibinden alınır. Mücbir 
sebebin ademi kabulü halinde müessese sahip
leri Devlet Şûrasına itiraz edebilirler. 

MADDE 36. — İşletmesi mevsime tâbi olan 
müesseselerin ruhsatnamelerine bu husus kay
dedilir ve bu müesseseler ancak işletmelerini 
açık tutmak mecburiyetinde oldukları müddet 
zarfında 35 nci madde hükümlerine aykırı ha
reketten sorumlu tutulurlar. 

: 245) (S. Sayu 
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MADDE 37. — 33 ve 34 ncü maddelere göre 

cezayı müstelzim tarzda hareket >. edenler hakkın* 
da Başbakanlık Basın, Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünün tahrikiyle yetkili mahkemelerce 
ayrıca bin; liradan on bin liraya kadar para ce
zasınahükmolunur; bu paralar belediyesi olan 
yelerce, olmıyan yerlerde il hususi muhasebeleri 
muhasbeler taralından tahsil ver bütçelerine irat 
kaydolunur. 

MADDE 38. — Turistik müessese ve işlet
melerin gümrük resminden ve bu resimle birlik
te alınan vergi ve resimlerden muaf olarak ithal 
ettikleri bilcümle malzeme, eşya ve vasıtaların 
tamamının veya bir kısmının müessese dışında 
piyasaya ve âhara verilmesi ve satılması tak
dirinde bunların tâbi oldukları gümrük resim
leri ve diğer vergi, resimler 25 misli olarak tah
sil olunur. 

İşbu malzeme, eşya ve vasıtalardan istimale 
elverişliliğini kaybedenler 28 nci madde, hüküm* 
leri gereğince Basan» Yayın* ve Turizm. Umum 
Müdürlüğünün yaeılı müsaadesiyle ve yerine: ye* 
nileri getirilmek kaydiyle, gümrük resimleri ve 
diğer vergi ve resimler aranmaksızın aatılabk 
lirler. 

MADDE 39. — 31 nci madde mucibince ta
lk yin edilmiş olan fiyatların üstünde fiyat talep 
^It&âP-Jtnristik müessese ve işletmelerin sahiplerine 

ve müstahdemlerine, Başbakanlık Basın, Yayın 

ve Turizm Umum Müdürlüğünün talebiyle ye
rine göre vilâyet veya belediye daimî encümen
leri tarafından birinci defasında 250 lira ve te
kerrür ettiği takdirde her defasında 500 er li
ra ceza tarholunur. 

Bu cezalar belediyesi olan yerlerde beledi-
yelrce, olmıyan yrlerde il hususi muhasebeleri 
tarafından sair cezalar gibi tahsil ve bütçeleri
ne irat kaydolunur. 

MADDE 40. — İşbu kanun hükümlerine 
muhalif hareket edenler hakkında bu kanunla 
ceza tâyin edilmemiş olan hallerde belediyelere 
mütaallik cezai hükümler tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Tarihi değeri olan 
binalarda kurulacak veya bu kanunun neşri ta
rihinde mevcut olup da esaslı surette ıslah veya 
tevsi edilecek veya mimarî ve turistik ihtiyaç
lar bakımından ıslaha muhtaç olmamakla bera
ber işletmelerinde bu kanunla tâyin olunan 
şartlara intibak edecek turizm tesisleri de bu 
kanun hükümlerinden istifade ettirilir. 

Tarihî bir binanın turizm tesisi haline geti
rilmesi ve mevcut bir tesisin ıslah ve tevsi şart
ları talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 41. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu kanun hükümlerini . . 
yürütür. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Turizm Müesseselerini Te§vik Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 5392 sayılı Basın ve Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 17 nci madesine göre teşekkül eden Turizm 
Danışma Kurulunca tesbit edilecek mahallerde 
bulunup bu Kanunun 2 nci maddesine göre tâyin 
olunan vasıfları haiz olan oteller, pansiyonlar, 
gazino ve lokantalar, plajlar, kamplar, eğlence 
yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, isti
rahat ve tedavi müesseseleri ve mümasili tesisler; 
bu kanunun uygulanmasında « Turizm müesse
sesi » sayılır. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin haiz 
olacakları vasıflar Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün teklifi üzerine Turizm Da
nışma Kurulunca belli edilir. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak için bir « Turizm Müessesesi 
belgesi » alınması şarttır. 

Belge birinci maddede işaret edilen mahaller
de kurulmuş veya kurulacak müesseselerden ikinci 
maddede yazılı vasıfları haiz olduğu Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünce kabul edi
lenlere Bakanlar Kurulu kararı ile adı geçen Ge
nel Müdürlükçe verilir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
belge almak istiyen teşebbüslerin ekonomik du
rumlarını ve malî imkânlarını turizm bakımın
dan faydalı olup olmayacaklarını kendi teşkilâtı 
vasıtasiyle tahkik ve tetkik ettirebilir. 

MADDE 4. — Belge almış olan müesseselerin 
belgenin verilmesinde âmil olan vasıfları muha
faza edip etmedikleri Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün göreceği lüzum üzerine 
her zaman kontrol edilebilir. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden is
tenen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettir
mek ve gereken bilgileri doğru olarak vermek 
ve gerekli (kolaylıkları göstermekle mükelleftir
ler. 

MADDE 5. — Kontrol sonunda bu gibi mü
esseselerin muayyen vasıflarında görülecek ek
siklik ve aksaklıkların tâyin edilecek müddet 
içinde düzeltilmesi ve düzenlenmesi için 
Basm - Yaym ve Turizm Genel Müdür

lüğünce müesseseye ilk yazılı ihtar ya
pılır. Bu ihtarda tâyin edilen müddet sonun
da istenilen düzeltme ve düzenlemeleri yapma
mış olan müesseselere ikinci bir ihtarda bulu
nulur. İkinci ihtarda tâyin edilen müddet zar
fında da gerekli düzeltme ve düzenlemeler ya
pılmazsa belgenin o yıl için temin ettiği fayda
lar hükümden kalkar. Bir yıl içinde aynı se
bep dolayısiyle verilen üç ihtarın neticesiz kal
ması yahut ayrı ayrı sebeplerle altı ihtar veril
mesi veyahut Genel Müdürlükçe kabule şayan 
görülmiyen sebeplerle bir müessesenin bir yıl 
müddetle kapalı tutulması hallerinde o mües
seseye ait belge Genel Müdürlükçe iptal olunur, 

MADDE 6. — üçüncü maddede yazılı «Tu
rizm müessesesi belgesi» ni almış olan teşebbüs
lerin tesis, inşa ıslah ve tevsilerine lüzumlu ara
zi ile arsa ve binalardan Devletin hüküm veya 
tasarrufu altında yahut hususi mülkiyetinde 
bulunanlar başka bir cihete tahsis edilmemiş 
olmak kaydiyle takdir olunacak bedelleri yir
mi yılda ödenmek üzere Bakanlar Kurulu kara
rma müsteniden bu kabil müesseseleri kurmak 
istiyen gerçek veya tüzel kişilere satılabilir. An
cak; 

A) Bu gayrimenkuller temlikle,=d tarihin
den itibaren yirmi yıl içinde tahsi l maksadı 
dışında kullanılmak üzere başkalarına satıla
mazlar. 

B) Bu gayrimenkuller yirmi yıl müddeti* 
tahsis maksatları dışında kullanılamazlar. 

C) Vergisi iptal olunan teşebbüsün takdi
ri bedelle ve taksite aklığı gayrimenkule ait 
borç taksitleri muacceliyet kesbeler ve Tahsili 
Emval Kanunu hükümleri dairesinde tahsil olu
nur. 

D) Takdiri bedelle satılan gayrimenkuller 
üzerinde Hazine alacağını teminen birinci dere
ce ve sırada ipotek tesis edilir. 

MADDE 7. — Altmcı madde gereğince Ha
zineden gayrimenkul almış olan teşebbüsler, 
bunlar üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve 
sekizinci maddede yazılı kredi fonundan fay
dalanmak istedikleri ve bu istekleri kabul olun
duğu takdirde, adı geçen maddenin 4 MCÜ fık
rasına göre gayrimenkul üzerinde Hazine lehu 

Â 
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ne tesis edilmiş bulunan ipotekli alacak Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına devrolunur 
ve devir tapuya tescil edilir. 

İpoteğin devri halinde Hazine alacağı, borç
ludan tahsil elildikçe tahsil edilen miktar Ha
zineye verilmek üzere bankaca temin edilir x<& 
altıncı maddenin «CS fıkrasında göstelilen ta
kibat banka usullerine göre yürütülür. Altıncı 
maddenin A ve B fıkralarındaki hükümler, kre
diden faydalanan inşaata da şâmil olmak kay-
diyle mahfuzdur. 

MADDE 8. — 1951 Bütçe yılından itibaren 
ve (1) milyon lira olmak üzere her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekle on yıl 
içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde 
«Turizm kredisi fonu» adi ile on milyon liralık 
bir fon tesis olunur. 

MADDE 9. — «Turizm müessesesi belgesi» 
almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa ede
cekleri tesislerin inşa, tevsi, teçhiz ve tefrişle
r i için kurucularına veya sahip ve kiracılarına 
yedinci maddede yazılı fondan vâde ile ve % 5 
den çok olmamak üzere Banka esaslarına göre, 
faizle kredi verilebilir. Kiracılara verilecek kre
dinin vâdesi kira müddetinin sonunu geçemez. 

Krediler kredi mevzularının veya keşif be
dellerinin c/o 50 sini aşamazlar. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 10. — Krediler Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası tarafından tahsil ve takip olu
nur. Zamanında ödenmiyen taksitler vâde ta
rihinden itibaren bankanın cari faiz nispetleri
ne göre hesap edilir. 

j MADDE 11. — Belge almış ve bu kanunun 
! teşvik hükümlerinden faydalanmış bulunan 
j müesseselerin oda, banyo, tedavi, yemek, içki ve 

eğlence fiyatlarını kendileri serbestçe tesbit 
edebilirler. Ancak Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü iç ve dış turizmin teşviki bakı
mından fahiş gördüğü fiyatlarla mahallî bele
diyelerin mütalâalarını da alarak gerekli tenzi
lâtın yapılmasını talep edebilir. Genel Müdür
lüğün tenzilât talebini üç ihtara rağmen yerine 
getirmiyen müesseselerin belgeleri iptal olunur. 

MADDE 12. — Bu kanu nyayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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S. Sayısı: 269 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve Ticaret ve Bütçe Komisyonları raporları 

(1 /739) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Say% : 71/1569 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2284 sayılı Halk Bankası ve halk sandıkları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunun 2 . III . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§> Oünaltay 

dErUSKÇE 

Millî Bankacılığımız, genel olarak büyük insaf la r göstermiş olduğu halde, murabahacılığın 
tahribatını büyük ölçüde önliyebilmek için küçük kredi dağıtmak üzere 2284 sayılı Kanunla ku
rulmuş olan Halk Bankası ve Halk Sandıkları, mahdut sermayeleri dolayısiyle ihtiyacı karşüıya-
cak gerekli kuvveti iktisap edememiş bulunmaktadır. 

Bilhassa esnaf ve küçük sanat erbabının küçük kredi dâvasını esaslı bir surette halledebilmek 
üzere bankacılığımızın kesiminde de tedbirler alınmasının iktisadi ve sosyal faydaları göz önünde 
tutularak yürürlükteki kanunda 'bâzı prensip değişikliği yapılmak suretiyle bünyesinin takviye
sine zaruret hissedilmiş ve tadil tasarısı bu maksatla meydana getirilmiştir. 

2284 sayılı Kanunun banka sermayesini: 3 milyon liraya kadar artırmak yetkisini veren birin
ci maddesi bankaya teveccüh eden görevlerin ifası bakımından pek mütevazı bir rakam ifade et
tiğinden ve esasen bâzı mâniler dolayısiyle, bir milyon dört yüz bin liradan ibaret banka serma
yesinin artırılması da mümkün olmadığından bankanın gayesine matuf faaliyeti kısır kalmıştı. 
Tasarının birinci maddesi banka sermayesinin bu maksatla on milyon liraya çıkaılmasmı derpiş 
eden bir hüküm haline getirilmiştir. 

Sermayeyi teşkil eden unsurlar arasında sayı1 an il özel idareleriyle belediyelerin, meclisleri 
karariyle her yıl gelirlerinden ayıracakları yüzdeler, halen mer'i bulunan 3331 sayılı Kanunda 
da mevcut bulunmakta ise de bu yüzdenin miktarı sarih olarak belirtilmediğinden bâzı belediye 
ve özel idarelerin bu maksatla bütçelerine bir lira gibi mâna ifade etmiyen tahsisat koydukları 
görülmüştür. Bu itibarla, bu defa bu yüzde miktarının en az yarım olarak tesbiti suretiyle bu 
esaslı kaynağın şümulü vazıhan çizilmiş ve ikinci maddenin (b) fıkrası bu maksatla sevk olun
muştur. 

2284 sayılı Kanun bankaya şube açmak imkânını vermediğinden bu ihtiyaç halk sandıkları ve 
ajansları vasıtasiyle karşılanmaya çalışılmakta idi. Ancak, ayrı bir hükmi şahsiyet mahiyetinde 
telâkki edilen bu teşekküller tatbikatta Muamele Vergisi, pul ilsakı ve diğer kırtasi muameleler 



bakımında küçümsenemiyecek maddi külfetler altına konulmuş olduğundan bankaya doğrudan 
doğruya şube ve ajans açmak yetkisi tanınmak suretiyle bu mahzurun önlenmesi düşünülmüş 4 
ncü madde bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bu arada il özel idare ve belediyelerince ayrılan diğer esnaf teşekkülleriyle, halk ve koopera
tifler iştirakinin yekûnu 300 000 liraya baliğ olan yerlerde ilgililerin talebi üzerine birer şube ve 
ajans açılması imkânı da sağlanmak suretiyle daha rasyonel bir yol ihtiyar edilmiş ve maddenin 
2 nci fıkrası ona göre tanzim olunmuştur. 

Mer'i kanunda Halk Bankasının esnafa ve halk sandıklarına kredi açacağı tasrih edilmek sure
tiyle mahdut bir zümre veya teşekkülün kredi ihtiyaçlarına cevap verilmesi derpiş edildiğinden, 
tasarıda bankadan faydalanacak özel ve tüzel kişilerin mevzuata göre esnaf sayılan kimselerle esnaf 
dernekleri ve küçük sanat! kooperatifleri gibi esnaf teşekkülleinin kredi ihtiyaçlarını karşılamayı he
def tutan daha şümullü bir gaye gütmesi düşünülmüş ve 5 nci madde ona göre hazırlanmıştır. 

Bir yerdeki mahallî iştirakin 500 000. - liraya erişmesi halinde il genel meclisi veya belediye mec
lisinin talebi üzerine orada müstakil bir halk sandığı kurulması esasında her bakımdan birçok fayda 
mülâhaza olunduğundan Halk Bankasındaki mevcudu 500 000. - liraya baliğ olan mahallerde bu 
paranın % 75 inin bankaca sermaye olarak vaz'olunması suretiyle bir halk sandığı kurulması uy
gun görülmüş ve tasarının 9 ncu maddesi bu maksatla sevkolunmuştur. 

Halk sandıklarının sermayesi, tasarının hazırlanmasındaki prensiplere mütenazır olarak, resmî te
şekküllere münhasır bırakılmıyarak bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve tüzel kişilerin iştiraki şek
linde daha ziyade genişletilmiş ve ayrıca mahallî il Özel idare ve belediyelerinin ayıracakları yüzde 
yarımların sandık kurulduktan sonra Halk Bankasına ödenmiyerek doğrudan doğruya bu sandıklara 
tediye edilmesi imkanını sağlayıcı bir hüküm haline konulması uygun görülerek 14 ncü madde buna 
göre tanzim olunmuştur. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 10 . IH . 1950 
Karar No. 55 
Esas No. 1/739 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ha
zırlanıp 2 . I I . 1950 tarihli Bakanlar Kurulu 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı, içişleri Bakanlığı mümessilleri ve Halk 
bankası Umum Müdürünün huzuru ile incelendi: 

Bir kısım il ve ilçelerimizde küçük ticaret 
ve sanat erbabına kredi sağlamak amaciyle kurul
muş olan Halk Bankası ve Halk Sandıklarının 
2284 sayılı kanunla verilmiş olan vazifeleri hak-
kiyle yapmadığı müşahede edilmiştir. 

Bu durumun, sermaye azlığından ve Banka
nın sermaye kaynağı olarak kanunda gösterilen 

şartların ilgili müesseseler tarafından yerine ge
tirilmemesinden ileri geldiği neticesine varılmış
tır. Filhakika 3331 sayılı Kanun Banka için ser
maye menabii olarak, belediyelerin bütçelerine 
koyacağı bir miktarı esats almış ise de muayyen 
bir nispet tesbit edilmediği için, pek çok beledi
yeler tahsisat koymamışlardır. 

Komisyonumuzda birçok delegelerin, malî du
rumları itibariyle, belediye işlerini dahi tam 
olarak yapmadıkları, buna mukabil İller Ban
kası ve Merkez Bankası içtirak hisseleri, Beden 
Terbiyesi tahsisatı gi'bi muhtelif kanuni külfet
ler verildiği, bunlara ilâve olarak yüzde yarım 
Halk Bankası iştirak hissesi ödenmesinin bele
diyeleri müşkül duruma sokacağı düşünülmüş
tür. Ancak Halk Bankasının yardımiyle kasa-
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balarda gelinecek küçük sanat ve esnafın bele
diye gelirlerini, bütçeden ayrılacak tahsisattan 
daha fazla ölçüde artıracağı; aynı zamanda iş
tirak, hisse senedi almak suretiyle olacağından 
belediyeler için bir nevi tasarruf olacağı bu fay
daların küçük ölçüde ayrılan tahsisattan doğa
cak zarara tercih edilebileceği neticesine varıl
mıştır. 

Bu suretle, kanunun memleket ve halk men
faatlerine [uygun olduğu görülerek maddelere 
geçilmiştir!. 

Madde i 1 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde|2. : (b) bendindeki (il genel meclisi 

belediye Meclisleri karariyle) cümlesi lüzum
suz görülmüştür. 

C fıkrasının sonuna (Bu iştirakler karşılı
ğında bankaca hisse senetleri verilir) ibaresi 
ilâve edilmiştir. 

Madde! 4 : İkinci fıkra, halkın iştirakini 
sağlayıcı ve bankayı şube açmayı mecbur edici 
şekle konmuştur. 

Madde! 5 : Son fıkra bankayı gayelerinden 

uzaklaştırıcı mahiyette görülmüş ve çıkarılmış
tır. 

Halkın iştirakini teşvik için Oıisse senetleri
ne kıymet sağlıyan üçüncü madde eklenmiştir 
ve maddelerin sıra numarası ona göre değişti
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
Bilecik 

R. Bozüyük 
Kayseri 

H. Ürkün 

Kars 
F. Akta§ 

Tokad 
R. önder 
İmzada 

bulunamadı 

Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Aydın 
Dr. S. Ak\n 

Kars 
A. Sürmen 

Trabzon 
Muhalifim 

M. Yarvmbıyık 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. $. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No\ 
Karar İFo 

1/739 
110 

Yüksek Başkanlığa 

20 .III, 1950 

2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise sunul
muş ve Tficaret Komisyonunca tetkik edilmiş 
bulunan tasarı Komisyonumuzca Ekonomi, Ti
caret ve İçişleri Bakanlıkları mümessilleriyle. 
banka müdürü hazır olduğu halde incelendi. 

Halk Bankası ve halk sandıklan tesisine 
dair olan 2284 sayılı Kanunun memleketimizin 
küçük kredi ihtiyaçlarının esas hatlarını belir
ten gerekçesinden de anlaşılacağı üzere bir 
memleketin muhtelif zümrelere ayrılan halkının 
kredi ihtiyacı ne kadar geniş ve esaslı şekilde 
karşılanmış ve düzenlenmiş bulunursa o mem
leketin iktisadi sahadaki mevkii de o nispette 
ileri olur. Halk Bankasını kuran kanun memle

ketimiz halkının geniş tabakasını teşkil eden 
esnaf ve küçük sanat ve ticaret erbabının mev
cut kredi müesseselerinden de yardım göremi-
yeceğini dikkat ve ehemmiyetle göz önüne ala
rak bu kısım halkı kredi bakımından tatmin 
edecek bir müessese olmak üzere kurulmuştur. 
Fakat bilhassa malî cihetten gerekçede hedef 
tuttuğu maksada erişecek hükümler kanunda 
yer almamış ve sonra çıkan 3331 sayılı Kanun
da bu noksanı ikmal edememiş olduğundan ban
kanın ve onun yarattığı halk sandıklarının fa
aliyeti genişliyemiyerek çok zayıf bir halde kal
mıştır ve bunun neticesi memlekette çok ileri 
gitmiş olan murabahacılığı kısmen dahi önle
mek imkânı sağlanamamıştır. Bu tasarı banka
ya gerekli malî kuvveti verecek hükümleri ha
vi bulunmaktadır. Yine 2284 sayılı Kanunun 
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gerekçesinde ' «Halk sandıklarının kolaylıkla 
teessüs ve inkişafı imkânını hazırlıyabilmek 
için iller özel idareleriyle belediyeler bütçelerin
den her sene en az % birini ayırarak halk san
dıklarına yatıracaklardır» ifadesiyle bu san
dıklar sermayelerinin kısa zamanda kolayca art
tırılması mülâhaza edilmiş olmasına rağmen ka
nunun 14 ncü maddesinde «Resmî menabiden 
alınacak iştirak hisselerinin ayrı bir kanunla 
tesbit edileceği gösterilmiş ve bu kanundan 
sonra yürürlüğe giren 3331 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi do «resmî menabiden alınacak hisse 
senetlerinin Vi âyet îdarei Hususiyelriyle Be
lediyelerin her sene bütçelerinde îl Genel Mec
lis vo Belediye Meclisleri tarafından tesbit olu
nacak miktarla karşılanır.» Şeklinde umumi bir 
ifado ile gayrimuayyen bırakmıştır. 

Yeni tasarının başlıca hedefi sermayeyi 
(10 000 000) liraya çıkarmak ve adı ge^en mü
esseselerin her yıl gelir bütçelerinin •% 1/2 si 
nispetinde bir hisseyi Banka sermayesine kat
mak olmuştur. Bundan "başka teşkilâta ait ge
nişletici bâzı hükümler ilâve edilmiştir. Filha
kika Ticaret Komisyonu ger akçesinde de belir
tildiği üzere birçok belediyelerle hususi idare
lerin kanuni hükmün belirsiz bir miktarı ifade 
etmekte olmasından istifade ile ve içişleri Ba
kanlığının bu mevzuda kanun hükümlerinin 
yerine getirilmesini istiyen mükerrer tamimle
rine rağmen ya hiç bir şey vermedikleri veya 
biı* lira gibi bir miktarla iktifa ettikleri anla
şılmıştır. Bu idarelerin esnafla küçük ticaret 
erbabının kazançlarında, geçimlerinde belirecek 
nispi do olsa refahtan her suretle faydalanacak
larına göre bu hususta çok hassas ve gayretli 
hareket etmeleri gerektir. Bu da ancak kanuni 
hükümlerlo sağlanabrecektir. Bir fikir verebil
mek için 1949 gayesi itibariyle özel idarelerden 
alman fon yakûnunun beş bin yedi yüz küsur ve 
belediyelerden alman miktarın da 6 200 küsur 
liradan ibaret olduğunu arzederiz. Bankanın 
mevcut sermayesi, bir milyon 200 bin lirası Hü
kümete, 200 bin lirası T. C. Ziraat Bankası, iş 
Bankası, Sümerbank, Etibank, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası müesse
selerine aittir. 

Arzedilen idarelerle belediyelerin verecekle
ri % 1/2 bu idarelere bir maî sıkıntı tahmil 
«decek miktarda olamıyacaktır. Çünki meselâ 
bir milyon lira gelirli bir idarenin ceman vere

ceği yıllık miktar (5 000) liradan ibaret bulu
nacaktır. Tasarının birinci maddesiyle tadil edi
len kanunun birinci maddesinde sermayenin 
artırılabileceğine dair olan fıkraya komisyonu
muzca «bir misline kadar» hükmü ilâve edilmiş
ti?. 

Tadil edilen ikinci madde ile bankanın serma
yesine bankalarla kooperatiflerin ve halk ve 
esnafın ve özel teşebbüslerin iştirakine de yer 
verilmiştir. 

Tadil edilen 4 ncü maddede Ha^ Bankasına 
şube ve ajans açma salâhiyeti verilmiştir. 

Tadil edilen 4 ncü madde özel idare^rle be
lediyelerin ve sermayenin (c) sınıf mı teşkil 
eden yukarda yazılı banka1 arla diğer ortakların. 
iştirakleri yekûnu 300 bin liraya varan il ve 
ilçelerde il genel meclisi veya belediye meclisi 
tarafından talep vâki olduğunda bankaca şube ve
ya ajans açılacağına dairdir. Ticaret Komisyonu 
bunu iştirak hissesi 150 bin liraya vardırdığın
da ajaâs ve 300 bin liraya vardığında şube aç
mak şeklinde geniş1 etmiştir. Komisyonumuz 
ekseriyeti hususi kanunla teşekkül etmiş olan ve 
bir Anonim Şirket halinde bulunan bu müessese
nin yönetim kurulunca ihtiyaca göre verilecek 
kararla hareket etmesine meydan verilmesini 
sağlamak üzere bu kaydın kaldırılmasını kabul 
etmiştir. 

Tadil edilen beşinci madde bankanın yapaca
ğı muameleleri ifade etmektedir. Bu meyanda 
«mevzuata göre esnaf sayılan» şeklindeki fık
radan mevzuata göre kısmının kanunda yer al
masına lüzum görülmediğinden komisyonumuz 
ka1 direniştir. Son fıkrasındaki bankacılık mua
meleleri kısmı da banka muameleleri şekline 
konmuştur. 

Tadil edilen 8 nci madde Umum Müdür ve 
Yardımcısının nasıl tâyin edileceğine dairdir. 
Yürürlükte olan kanun banka idaresinin bir mü
dür tarafından idare edileceğini göstermektedir. 
Bu tasan ile sermayenin artırılması şube ve 
ajanslar açılmasına cevaz verrmesi, muamelâtta 
genişliğe müsaade olunması gibi sebepler ban
ka idaresinin basma getirilecek zatın umum mü
dür sıfat ve salâhiyetinde obasını tabiî kılar. 

Madde, vuzuhu temin maksadiyle kelime de
ğişikliği ile kabul edilmiştir. 

Tadil edilen 9 ncu madde Halk Sandıklan 
teşkilâtına dairdir ve muvafıktır. Yine değişti-

( S. Sayısı ; 269 ) 



— 5 — 
rilen 14 ncü maddede bu sandıklar sermayesinin 
teşekkül tarzını göstermektedir. 

.Bunlardan başka Halk Bankasiyle Halk San
dıklarının para ve para hükmündeki evrak ve 
senetleriyle sair vesikaları üzerinde suç işliyen-
lerin Devlet memurları gibi /;eza görecekleri 
ikinci madde olarak tasanda yer almıştır. Fil
hakika halk tabakalariyle ve mahallî müessese
lerle sıka ve yakın alâkası olacak bu banka me
murlarının tam bir inzibat altında bulundurul
ması için konulmuş olan bu madde uygundur, 

Ticaret Komisyonunun 3 ncü madde olarak 
bankanın çıkaracağı hisse senetleri borsada kote 
edildikten sonra itibari kıymetinin % 10 noksa-
niyle resmî dairelerce her türlü teminat olarak 
kabul edilir şeklinde bir hüküm ilâve etmiştir. 
Böyle bir hükmün banka hisse senetlerine rağbe
ti teşvik edici olacağı mülâhaza edilebilir. An
cak hisse senetlerinin tahvillerden ziyade kıy
met delikliklerine mâruz olması bilhassa Devlet 
tahvilleriyle bu bakımdan mukayeseye imkân ver-
miyeceğî.gîbi Devlet tahvillerinin Devletin kendi 
borcuna karşı çıkarılmış bir vesika olması itiba
riyle de farkı aşikârdır. Bu sebeple Devlet tah
villerine az çok tesiri de olabilecek bu imtiyazın 
bahsedilmemesi hakkında Maliye Bakanlığı mü
messilinin mütalâası uygun görülerek bu madde 
çıkarılmıştır. Tasarıda başka arza değer husus 
yoktur. 

Banimin bu tasarı ile temin edilen kuvvetten 
bilistifade mevzuu haricine çıkmıyarak yani bü
yük malî müesseselerin yaptığı geniş ticari mua
melelere' kaçmıyarak mevzuu hududu içinde ça
lışmasını ve yalnız risksiz cari banka muamele-
leriyle mümkün mertebe halka taydalı olmasını 
kaydetnfeyi lüzumlu görürü*. 

Tasarı kamutayın tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Mardin Diyarbakır 

R. Erten 1. H. Tigrel 
Sözcü Kâtip 

Kastamonu Ankara 
Mülâhazalarım mahfuz kalmak F. öymen 

kaydiyle 
M. Akahn 

Ankara Diyarbakır Edirne 
M. Eriş Ş. Uluğ M. N. Gündüzalp 
Erzincan İstanbul îzmir 

N. Pekoan E. Amaç A. înan 
Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
T. Coşkan KorgU K. Doğan Ş. Torgut 
Manisa Seyhan Urfa 

F. Kurdoğlu A. R. Yüregir E. Tekeli-

Yukarda arzedildiği üzere anonim şirket 
halindeki bu müessesenin şube ve ajans açma 
salâhiyetini haiz olarak çalışrrfesı münasip ola
cağı düşüncesiyle kaldırılmış olan 4 ncü mad
denin 2 nci fıkrasının bilhassa özel idarelerle 
belediyeleri de sermayeye iştirake mecbur 
edecek hükümler vaz 'ettikten sonra tasarıda 
yer almasını gerek bu idarelerin ve gerek ma
hallî halkın ve diğer müesseselerin iştirakine 
imkân vermek bakımından çok faydalı re 
hattâ lüzumlu gördüğümüzdan mezkûr fıkra
nın iştirak hissesi yekûnu iki yüz bin liraya 
varan yerlerde şube veya ajans açabileceği 
şeklinde tasarıya konması mütalâasmdayız. 

Ankara İsparta Ordu 
C. GöUt K. Turan E. Yalman 

( S. Sayı» t 269) 



— 6 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkarı hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 5, 
8, 9 ve 14 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 1. — Merkezi Ankrada'da olmak tilere 
10 000 000 liraya kadar sermayeli Halk Bankası 
namiyle bir Anonim Ortaklık kurmaya Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

İcabında bu sermaye artırılabilir. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi şu unsur
lardan terekküp eder: 

a) Maliye Bakanlığı Bankaya 1 200 000 lira 
sermaye ile iştirak eder. (Bu sermayeye ait 
olanı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kulla
nılır.) 

b) İl özel idareleriyle belediyelerin (İl 
genel meclisi ve belediye meclisleri karariyle) 
her yıl gelirlerinin % 1/2 sinden aşağı olma
mak üzere bütçelerine koyacakları iştirak his
seleri, 
c) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve 

tüz>el kişiler tarafından yapılacak iştirakler. 

Mad.de 4. — Halk Bankası memleket içinde 
şube ve ajanslar açabilir. 

Bu kanunun 2 nci maddesinin b ve ç bentleri 
gereğince, Halk Bankasına yapılacak mahallî iş
tirakler yekûnu 300 000 lirayı bulan il ve ilçe
lerde ilgili il genel meclisi veya belediye mec
lisinin talebi üzerine bankaea bir şube veya 
ajans açılır. 

Madde 5. — Halk Bankasının gayesi ve gö
revi mevzuata göre esnaf sayılan kimselerle es
naf dernekleri ve küçük sanat kooperatifleri gi
bi esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını kar
şılamak ve halk sandıklarına kredi açmaktır. 

Banka diğer bankacılık muamelelerini de ya
pabilir. 

«Banka gayesi dairesinde olmak şartiyle or
taklıklar kurabilir ve kurulmuş bulunanlara iş
tirak edebilir.» 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Halk Bankası ve Halk San
dıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 1, 2, 
4, 5, 8, 9 ve 14 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. 
nen. 

-Hükümetin birinci maddesi ay-

Madde 2. — Bankanın sermayesi şu unsurlar
dan terekküp eder : 

a) Maliye Bakanlığı bankaya (1 200 000) 
lira sermaye ile katılır. (Bu sermayeye ait oylar 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kullanılır). 

b) İl Özel idareleriyle belediyelerin her yıl 
gelirlerinin yüzde 1/2 sinden aşağı olmamak 
üzere bütçelerine-koyacakları iştirak hisseleri, 

c) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve 
tüzel kişiler taafmdan yapılacak katılmalar. 

b ve c fıkralarındaki katılmalar karşılığın
da bankaea hisse, senetleri verilir. 

Madde 4. — Halk Bankası memleket içinde 
şube ve ajans akabilir. 

Banka, bu kanunun ikinci maddesinin b ve 
c fıkaları geeğince katılmaları yekûnu 150 000 
lirayı bulan yerlerde ajans ve 300 000 lirayı 
bulan yerlerde şubeler açar. 

İlçelerde ajanslık veya şube açılabilmesi için 
o yer belediye meclisinin veya ticaret odaları
nın veya sanayi odalarının talebi lâzımdır. 

Madde 5. — Halk Bankasının gayesi ve gö
revi, esnaf sayılan kimselerle esnaf dernekleri' 
ve küçük sanat kooperatifleri gibi esnaf teşek
küllerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve 
halk sandıklarına kredi açmaktır. 

Banka diğer bankacılık muamelelerini de ya
pabilir. 

( S. Sayısı: 269 ) 
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B Ü T p KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ | 

2284 sayik Halk Bankası ve Halk Sandıklan 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 

dair Kanun tasarısı 

BİRİNCİ MADDE — Halk Bankası ve Halk 
Sandıkjarı hakkındaki 2284 sayılı Kamımın 1, 2, 
4, 5, 8,|9 ve 14 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üzere 
(10 00Q 000) liraya kadar sermayeli Halk Ban
kası natoıiyle bir Anonim Şirket teşkiline Eko
nomi V0 Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

İcabında bu sermaye bir misline kadar artı
rılabilir. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi şu unsur
lardan terekküp eder : 

a) Maliye Bakanlığı Bankaya (1 200 000) 
lira sermaye ile katılır. Bu sermayeye ait oy
lar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kullanılır; 

b ;îl özel idareleriyle belediyelerin her yıl 
gelirlerinin yüzde 1/2 sinden aşağı olmamak 
üzere bütçelerine koyacakları iştirak hisseleri; 

c) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf ve 
türel kişiler tarafından yapılacak katılmalar; 

(b) ve (c) fıkralarındaki katılmalar karşı
lığında Bankaca hisse senetleri verilir. 

Madde 4. — Halk Bankası memleket içinde 
şube ve ajans açabilir. 

v. 
S 

\ 
Madde 5. — HŞulk Bankasının gayesi ve gö

revi, esnafın ve e&naf dernekleri ve küçük sa
nat kooperatifleri gibi\esnaf teşekküllerinin kre
di ihtiyaçlarını karşılanmak ve Halk Sandıkları
na kredi açmaktır. 

Baa^a diğer banka muamelelerini de yapa
bilir. 
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Madde 8. — Halk Bankası Genel Müdürü ve 
yardımcıları, banka idare meclisiyle danışılarak 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olunurlar. 

Madde 9. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 
b ve c bentleri gereğince Halk Bankasına yapı
lan mahallî iştirakler yekûnu 500 000 lirayı bu
lan yerlerde ilgili il genel meclisi veya belediye 
meclisi talebi üzerine o yerde bankaca anonim 
ortaklık halinde bir halk sandığı kurulur. 

Madde 14 — Halk sanlıklarmm sermayesi su 
unsurlardan terekküp eder. 

a) 2 nci madde gereğince Halk Bankasına 
yapılan mahallî iştirakin % 75 i nispetinde 
banka tarafından yapılacak iştirak, 

b) Bankalar, kooperatifler, halk, esnaf, ve 
tüzel kişiler tarafından yapılacak iştirakler. 

9 ncu madde gereğince Halk Sandığının ku
rulmasından itibaren, 2 nci maddenin (b) fıkrası 
gereğince o yer il özel idare ve belediyesince ay 
rılacak % yarımlar Halk Bankasına ödenmeyip 
mezkûr idarelerce doğrudan doğruya o Halk 
Sandığına yatırılarak karşılığında hisse senedi 
alınır.» 

MADDE 2. — 2284 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Halk Bankası ve Halk Sandıklarının para ve 
para hükmünde evrak ve senetleri ve sair malları 
aleyhine bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her 
nevi evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde 
suç işliyen memurlar bu suçlarından dolayı Dev
let memurları gibi ceza görürler. 

MADDE 3. — 2284 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesiyle 3331 sayılı Kanun yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Madde 8. 

Ti K. 

Hükümetin teklifi aynen. 

Madde 9. — Hükümetin teklifi aynen. 

Madde 14. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay

nen 

MADDE 3. — Bankanın ç ıkacağ ı hisse se
netleri, borsada Kote edildiktem smra itibari 
kıymetinin yüzde 10 noksaniyl,4 resnî dairelerce 
her türlü teminat olarak kafbul edilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. / 

MADDE 5. — Eîükümetin 4 ncü maddesi 
aynen. 

(S. Sayın: *«0 
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I 
Madjle 8. — Halk Bankası Genel Müdürü ve 

yardımcıları, Banka idare meclisiyle istişare 
ederek İîkonomi ve Ticaret Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin olu
nurlar. 

Madde 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

I 

14. — Hükümetin 14 ncü maddesi ay-
1 edilmiştir. 

i 

i. 
İKİNCİ MADDE — Hükümetin 2 nci mad

desi ayniyle kabul edilmiştir. * 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin 3 neü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 4 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sahr 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsel 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet/Bakanı 
Başbakâri Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 

MADDE 6 
aynen. 

Çalışma Bakanı 
Re§at §. Sirer 

(S . S#T3Si:J69) 



— l i 
fi. K. 

BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin 5 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

»•-<ı 
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S. Sayısı: 270 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıtacağı kârın Hazinece ik
mali hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /764) 

T. C. • - - ' • . . ; • • - - . • . • - . , 

Başbakanlık 15. III. 1950 
Mıfamelât Genel Müdürlüğü '' '•' * ? - *' - * •- , •• . 

Tetkik Müdürlüğü ..;" 
$ayı : 71 - 1602, 6/1132 r > . ^ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıtacağı kârın Hazinece ikmali hakkında Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . I I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
I , §. Günaltay 

Türkiye Sınai ıKalkınma Bankasının dağıtacağı kârın Hazinece ikmali hakkında kanun tasarısının 
gerekçesi 

Nisan 1948) de Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasından kredi temini bakımından yapılan 
ilk temaslardan sonra banka 1949 senesinin ilk aylarında Türkiye'ye bir heyet göndererek memle-
ketimizijlı umumi, iktisadi vaziyetini ve bu arada finanse ettirmek istediğimiz projelerin ana hat
larını tetkik etmiştir. 

Bu Münasebetle banka ile yapılan görüşmelerin konularından birini de Türkiye'de özel teşeb
büsün ele dış kredilere muhtaç olduğunu ve memleketin sınai kalkınma faaliyetine hususi sermaye
nin iştirakinden müspet neticeler elde edileceği teşkil etmiştir. 

Bu İikir üzerinde Hükümetimiz ile Milletlerarası Banka arasında mutabakat hâsıl olmakla 
beraber!tatbik şekli üzerinde durulmuş ve bankanın temin edeceği dolar kredilerinin süratli hare
ket imk(İn ve vasıtalarına malik bir, iki teşebbüsün elinde kalmamasını, bu yardımın hususi te
şebbüs sjthasma en geniş bir şekilde intikali arzu edilmiştir. 

Memleketimizde hususi sanayiin inkişaf edebilmesi orta ve uzun vadeli krediye ve teknik bilgiye 
muhtaç jolduğu ve halen bu malî ve teknik yardımları yapacak müesseseler bulunmadığı malûmdur. 

Bu (jurum muvacehesinde Türkiye'de gerek orta ve uzun vadeli sınai kredisi temin ve Milletler
arası înlar ve Kalkmma Bankasının yapacağı Dolar ikrazatmı en faydalı bir şekilde tevzi için bir sınai 
finansman müessesesinin kurulması fikri tebellür etmiş ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası 
bu maksjat için Hükümetimize mütehassıs teminini teklif etmiştir. Bankanın bu teklifi Hükümetçe ka 
bul edilmiştir. Bu mütehassısın da iştirakiyle Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca, [hususi bankaların ve sermayedarların da fikirlerine müracaat edilerek, yapılan tetkikat ne
ticesinde bir (Türkiye Smai Kalkınma Bankası) ııın esasları tesbit edilerek Hükümete arz ve Mil
letlerarası imar ve Kalkınma Bankasına teklif edilmiştir. 

Bu projenin esasları şunlardır: 
1. Hususi sanaiye orta ve uzun vadeli kredi temin ve smai teşebbüslere iştirak etmek, yeni sınai 

teşebbüsler kurmak, bu iştirak ve teşebbüslerin hisse senetlrini mümkün olan süratle sermaye 
piyasasına intikal ettirmek ve nihayet teknik yardımlarda bulunmak üzere bir (Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası) kurulacaktır. 
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2. Bankanın sermayesi 12,5 milyon lira olacak ve hamiline muharrer selnetler halinde evve

lâ hususi bankalardan mürekkep bir konsorsiyon ve sanayi erbabınca satmalmacaktır. Bankalar 
konsorsiyomu ellerindeki hisse senetlerini tedricen sermaye piyasasına plase edeceklerdir. 

3. Banka ödenmiş sermayesi miktarında tahvil ihraç edecek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası bu tahviller mukabilinde bankaya avans verecektir. 

4. Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası bu bankaya âzami 9 milyon dolara kadar ikra-
zatta bulunacaktır. 

5. Banka asgari % 6 ve âzami % 12 kâr dağıtacaktır; 
6. Banka bir yönetim kurulu ve bir genel müdür tarafından idare olunacaktır. Yönetim ku

rulunda Merkez Bankasının da bir temsilcisi bulunacaktır; 
7. Bankanın 'hisse senetlerine rağbetini temin maksadiyle Hazine muvakkat bir müddetle as

gari % 6 kâr dağıtılmasını garanti edecektir. 
Hükümet ve Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası bu esaslar dairesinde bir prensip mu

tabakatına varmıştır. Bankanın kurulması içinderhal teşebbüse girişilmiş ve yukardaki esaslar 
dairesinde bir statü hazırlanmaya başlanmıştır. Bankalar ve smaiciler ile yapılan temaslar so
nunda bu sermayenin tamamı temin edilmiş vaziyettedir. 

Bankanın derhal kurulup faaliyete geçebilmesi ve özel teşebbüsün Milletlerarası îmar ve Kal
kınma Bankasının kredilerinden vakit kaybetmeden istifade edebilmesi için asgari temettüün tev
ziini garanti edebilmesi için Maliye Bakanına yetki verilmesi zarureti vardır. 

Tasarının birinci maddesi Bankanın kuruluşundan itibaren beş sene müddetle Maliye Bakanına 
bir temettü garantisi yetkisi vermektedir. Yani Bankanın safi kârı bu seneler zarfında % 6 
temettü tevziine müsait olmadığı takdirde aradaki farkı Hazine Bankaya avans olarak verecektir. 

Banka bu suretle avans olarak alıp hissedarlarına dağıtacağı mebaliği Hazineye borçlanacak 
ve kanuni ihtiyatlar çıktıktan sonra safi kâr senevi % de 6 yi tecavüz ettiği senelerde bu kâr fazla
sından borcunu ödiyecektir. 

, Bu hüküm bankaların ve sanayicilerin Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının hisse senetlerine 
rağbetini temin etmek maksadına matuf olup mahiyet itibariyle Hazineye bir külfet tahmil ede
ceği sanılmamaktadır. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gerek gayeleri, gerek malî kaynakları ve gerek çalışma şekli 
bakımından memleektimizde mümasili bulunmıyan bir müessese olacağına ve mevduat kabul etmi-
yeceğine, memleketimizdeki mûtat bankacılık sahası dışında çalışacağına gör bu müessesenin 2999 
sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve tadillerinin hükümlerine tâbi tutulmaması muvafık mütalâa edil
mektedir. 

Bu suretle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Bankalar Kanununun takyidatmdan serbest kala
rak bünyesine uygun bir hareket elâstikij^etine malik, olmak suretiyle gayelerine çabuk erişmek 
imkânını elde edecektir. r* * * 1 •' f * * *• *•• - * - * -

Yukarda belirtildiği veçhile bu banka sermayesine ilâveten T. C. Merkez Bankasından ve Mil
letlerarası îmar ve Kalkınma Bankasından temin edeceği istikrazlar yolu ile kaynaklar elde eder 
çektir. Bu iki nevi borçlanma için bankanın tahvil ihraç etmesi zarureti vardır. Kararlaştırılan 
esaslar dairesinde Bankanın takriben 37,5 milyon liralık tahvil ihraç etmesi icabedecektir. Halbu
ki Ticaret Kanununun 422 nci maddesi anonim şirketlerin ihraç edebilecekleri tahvil yekûnunu 
ödenmiş sermayeleri ile tahdit etmiştir. Bu vaziyette bankanın tahvil ihracı suretiyle borçlanabi
leceği miktar 12,5 milyon lirayı tecavüz edemiyecektir. Bu hal bankanın kaynaklarını çok fazla 
tahdit edecek ve memleket iktisadiyatına faydalı olmasına mâni olacaktır. Bu mahzuru bertaraf 
etmek için bu bankanın Ticaret Kanununun 422 nci maddesi hükümlerinden istisna edilmesinin 
uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 
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Btitşe Komisyonu rapora 

T. B. 4 M. 
Bütçt Komisyonu 

Esas No. 
Karar Nb. 

21. III. 1950 
1/764 

İU 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiy^ Sanayi Kalkınma Bankasının dağı
tacağı kârin Hazinece ikmali hakkında Maliye 
Bakanlığınjça hazırlanıp Başbakanlığın 15 . I I I . 
1950 tarihli ve 6/1132 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale buyjiırulmakla Maliye Bakanı İsmail Rüş
tü Aksal h |zır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Türkiye'nin sınai kalkınmasında hususi te
şebbüse ça|ı§ma imkânları temin etmek üzere 
bir sınai finansman müessesesi kurulması hak
kında Milletlerarası îmar ve Kalkınma Ban
kası ile jjjapılan temaslann mahsulü olarak 
Türkiye'<M| bir Sınai Kalkınma Bankası kurul
maktadır. | Bu Bankanın sermayesi 12,5 mil
yon lira olacaktır. Fakat bundan başka çıkara
cağı 12,5 Bilyon liralık tahvil mukabilinde Mer
kez Bankası kendisine avans verebilecek, Millet
lerarası îüjı̂ ar ve Kalkınma Bankası ise 9 mil
yon dolar,! yani 25,2 milyon liralık bir ikrazda 
bulunacaktır. 

Kurulacak Banka orta ve uzun vâdeü sınai 
kredi verecek, kurulacak sınai müesseselere iş
t i rak edebilecek, hattâ bizzat sınai müessese 
de kurabilecektir. 

Bankanjin Türkiye sınai kalkınmasına yardı
mı, kredi ^eminine inhisar etmiyecek, sınai mü
esseselere îeknik ve idari yardımlarda da bulu
nacaktır. | 

Bankanın 12,5 milyon liralık sermayesi ban
kalardan n|üteşekkil bir konsorsiyom ile sanayi 
erbabının İştirakiyle temin olunacaktır. Şunu 
da kaydetŞıek lâzımdır ki, 12,5 milyon liralık 
kayıt ve taahhüt bugünden tamam olmuş ve ban
ka kurulmuş bulunmaktadır. 12,5 milyon lira
nın 8,5 mi|yon lirası îş Bankası, Türk Ticaret 
Bankası, |Kommerçiyali İtalyana gibi banka
lar tarafından ve mütebaki 4 milyon lirası da 
sanayi erbabı tarafından taahhüt edilmiştir. 

Tasarı, [Bankanın kuruluşuna değil, hisse
darlara muayyen miktarda temettü payı veril

mesinin muvakkat suretle Hükümetçe garanti 
edilmesini ve Bankaya bâzı istisnai müsaadele
rin verilmesine matuf hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bundan da maksat ilk senelerde kâfi de-
recedo kazançlı çalışamıyacak olan Bankaya 
hissedarların iştirakini teşviktir. Bankanın se
nelik kâr nispeti •% 6 dan aşağı olduğu takdir
de noksanını Hazine Bankaya avans olarak ve
recektir. Banka da muamelesi ve kârı genişli-
yerek % 6 dan fazla kâr temin eder hale gel
dikçe Hazinenin verdiği bu avansları ödiyecek-
tiî. 

Bu Banka tevdiat kabul etmiyeceği için 
Bankalar Kanununun mevduat karşılıklarına 
ait kayıtlarından istisnası için üçüncü madde
ye hüküm konmuştur. Bundan başka Ticaret 
Kanununun 422 nci- maddesine göre Bankalar 
ancak ödenmiş sermayeleri miktarında tahvilât 
çıkarabilmektedirler. Bu Bankanın ödenmiş 
sermayesi 12,5 milyon lira olduğuna göre bu 
hükme göre ancak aynı miktarda tahvi'ât çıka
rabilir. Fakat Banka, Milletlerarası Bankanın 
ikra-z edeceği 9 milyon dolar yani 25,2 milyon 
lira için de - Banka ile varılan anlaşma gere
ğince - tahvilât çıkarmak durumunda bulundu
ğu cihetle bu kanuni haddi aşan miktarda tah
vil çıkarması zarureti vardır. Bundan do1 ayı 
yeni Bankanın Ticaret Kanununun 422 nci mad
desi hükmünden istisnası icap etmiş ve bu 
maksatla 4 ncü maddeye hüküm konulmuştur. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonumuz
ca da yerinde görülmüş ve memleket kalkınma
sına mühim faydaları dokunacağı anlaşılmış 
bulunduğundan Hükümetin teklifi gibi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Kastamonu Ankara 
/ H, Tigrel M. Akaltn F. öymen 
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Amasya 

A. K. Yiğit oğlu 
Ispasta 

Kemal Turan 

Ankara Edirne 
C. Gölet M. N. Oündüzlap 

istanbul İzmir 
Dr. A. Adıvar A. İnan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Niğde 
B. Gür soy 

Kırşehir Manisa 
Ş. Torgut F. Kurdoğlu 
Seyhan Urfa 

A. R. Yüregir E. Tekeli 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının dağıtacağı 
kârın Hazinece ikmali hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası imar ve Kalkm-
ma Bankasının iş Birliği ile kurulacak olan «Tür
kiye Smai Kalkınma Bankası» nm elde ettiği 
safi kâr hissedarlarına ödenmiş sermayesinin 
senevi % 6 sı nispetinde kâr dağıtmasına müsait 
olmadığı takdirde Maliye Bakanı bu kâr noksa
nını Bankanın kuruluş tarihinden itibaren 5 se
ne müddetle ikmale yetkilidir. 

MADDE 2. — Türkiye Sınai Bankasının bi
rinci madde gereğince hâsıl olan kâr noksanları 
Hazinece Bankaya avans olarak ödenir. Banka, 
bu avansları kanuni ihtiyatları çıktıktan sonra 
safi kârı ödenmiş sermayesinin yüzde altısını 
mütecaviz oldukça Hazineye kâr fazlasından ia
de eder. 

MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen 
Banka mevduat kabul etmediği müddetçe 2999 
sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve tadillerinin 
hükümlerine tâbi tuttulmaz 

MADDE 4. — Birinci maddede sözü geçen 
Banka Ticaret Kanununun 422 nci maddesi hük
müne tâbi tutulmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ekono
mi ve Ticaret Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
77. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Vedad Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı V. 

G. S. Barlas 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakam 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakam 
Cavid O rai 

Çalışma Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

i>9^ 
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S. Say»sı • 274 
Pasaport Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun tasa

rısı ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları raporları (1 /748) 

T. C. 
Başbakanlık 6. III. 1950 

Mıtifynelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1596 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3519 jşayılı Pasaport Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakajılar Kurulunun 4. I I I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun İasarısınm gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

Türkiye'den muhtelif sebeplerle yabancı memleketlere gitmiş olup da turist sıfatiyle gelmelerinde 
faide tutulan mübadil ve gayrim ııbadillerle her hangi bir suretle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ve
ya vatandaşlıktan ıskat edilmiş olan kimselerin iadece turistlere tanınan haklardan istifade etmek 
gart$ylewe'bu sıfatla muvakkat bir zaman için memleketimize gelip gitmelerinde gerekse memleke
timiz eMinomisi üzerinde hâsü edecekleri iyi tesirler bakımından faide mülâhaza edilerek işbu Kanun 
tasarısı (hazırlanmıştır» 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.İf.M.M. 
IhyişUfy Komisyonu 

' Esa\s No. 1/748 
Kaiar No. 20 

20 . Ut . 1590 

Yüksek Başkanlığa 

3519 i sayılı Pasaport Kanununa bâzı madde
ler ekemenmesi hakkında İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 4 . İÜ . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi Yük
sek Başkanlığınızdan Dışişleri Komisyonuna ha
vale edilmiş olmakla, Komisyonumuzun 13 . I I I . 
1950 Pakartesi günkü toplantısında İçişleri Ba
kanlığı jtemsilcilerinin ve 15 . III . 1950 Çar
şamba günkü toplantısında da Hükümeti temsi-

len Dışişleri Bakanının huzuru ile incelendi. 
Verilen izahlardan ve Hükümetin gerekçesin

den anlaşıldığı üzere Türkiye'den muhtelif se
beplerle yabancı memleketlere gitmiş olup da 
her hangi bir suretle Türk vatandaşlığını kay
betmiş veya vatandaşlıktan ıskat edilmiş olan 
kimselerin yalnız turistlere tanınan haklardan 
istifade etmek şartiyle ve tamamen turist sıfatı 
ile muvakkat bir zaman için memleketimize ge
lip gitmeleri, memleketimiz ekonomisi bakımın-



«lan faydalı olarak mütalâa edilmiştir. Ancak 
bunlardan memleketimize gelmelerine Hüküme
timizce mahzur görülmiyenlerin bundan istifa
de edebilmeleri şart kılınmış olmakla beraber 
yapılan görüşmeler sırasında, gelecekler hak
kında mahzur olup olmadığı hususunu mutlak 
bir salâhiyet halinde Hükümete bırakmaktansa, 
bunun muayyen evsafla kanunda belirtilmesi 
daha muvafık olacağı mütalâası ileri sürülmüş
tür. 

Crere.k iktisadi sebepler, gerekse milletlera
rası münasebetler ve însan Hakları Beyanname
sine iştirakimiz bakımından turizm hareketleri
ni kolaylaştırmak memleketimiz için faydalı 
olacağı kanaati ile işbu Kanun tasarısı komisyo
numuzca ekseriyetle tasvip edilmiştir. 

Kanun tasarısının birinci maddesinin (Va-
dandaşlıktan çıkmasına müsaade edilmiş veya 
her hangi bir sebeple Türk vatandaşlığından 
ıskat edilip de turist olarak gelmek istiyenîer-
den mahzur görülmiyenlerin turist sıfatı ile en 

çok 6 ay kalabilmek üzere Türkiye'ye gelmele
rine müsaade edilebilir.) şeklinde değiştirilmesi 
uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Bilecik Gazianteb Malatya 
Muhalifim. Dr. A. Melek Muhalifim. 

M. Ş. Esendal 
Ankara 

F. R. Atay 
Çoruh 
A. Us 

İmzada bulunamadı. 
Kocaeli 

1. S. Yiğit 
İmzada bulunamadı. 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Aydın 
Dr. M. Germen 

A. E seni el 
Burdur 
F. At alay 
İzmir 

H. Â. Yücel 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
A. Gündüz 

Mardin 
Altı ay kaydına muhalifim. 

Y. Mardin 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/748 
Karar No. 44 

21 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5819 sayılı Pasaport Kanununa bâzı madde
ler eklenmesi hakkında Bakanlar Kurulunun 4 . 
III . 1950 tarihli karariyle Yüksek Meclise sunu
lan Kanun tasarısı ile gerekçesi ve Dışişleri Ko
misyonunun değişik olarak hazırladığı metinle 
raporu İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının huzuru 
ile Komisyonumuzda incelendi. 

Memleketimizde turizmin inkişafını sağlamak 
bakımından alınmakta bulunan bir sıra kanuni 
tedbirler yanında bu inkişafa engel teşkil eden 
takyit ve tahditlerin de kaldırılması zamanı gel
diğine umumiyetle kanaat hâsıl olduğu gibi, 
turist sıfatı ile memleketimizi ziyarete en çok 
istekli olanların ve yeni yerleştikleri memleket
lerde refah ve servet elde ettikleri halde eski 
yurtlarının hasretini çekenlerin Türkiye'ye gel
melerinde hususiyle aradan 25 sene gibi uzun bir 

sürenin geçmesinden sonra hiçbir mahzuru kal
mamış bulunanlar hakkında mevcut takyitlerin 
kaldırılması yoluna gidilmesi memleketin ekono
mik menfaatlerine uygun olmakla beraber dün
ya yüzünde insan hakları telâkkileri bakımın
dan da mevzuatımızın dışarda çağdaş hukuk an
layışına uygunluğunu artıracak bir genişliğe var
mayı sağlıyacağı düşünülerek Hükümet tasarı
sında ve Dışişleri Komisyonu raporunda beyan 
olunan mucip sebeplerle tasarının kanunlaşması 
esas itibariyle oy birliğiyle uygun gcirülmüş ve 
maddelere geçilmiştir. 

Hükümet tasarısının birinci maddesinde -za
man kaydi zikredilmemiş ancak gerekçesinde mu
vakkat bir zaman için denilmiş olmasana karşılık 
Dışişleri Komisyonunun hazırladığı metinde (al
tı ay müddetle) kaydı konulduğu görülmüştür. 

( S. Sayısı : 274) 
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oy birliğiyle düşünülmüş ve bunda 
le de-mtttabakat hâsü olmuştur. 

nam ,2, 3 ve 4 ncü jrçaddelfiri &ymn ka-

'k *ale%iyle, Kamutayın yüee jfea*vfbine 

arzolunmak'&KTO Yüksek Baçktoİ^a sunulur. 
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Teiöraaf Çoruh Kars 
C. Uybadm A.Yüzün A. Eyidoğan 
J£âti|> 

Balıkesir Aûtaijca Denizli 
F. Tiritoğlu T. Sökmen Dr. B. Uz 

imzada 4}Urtmafnadı. 
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NiPe Bîird ¥ozgad 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Pasaport Kanununa bâzı Maddeler eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3519 sayılı Kanuna aşağıda 
yazıh maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Vatandaşlıktan çıkmasına 
müsaade edilmiş veya her hangi bir sebeple Türk 
vatandaşlığından iskat edilip de Turist olarak 
gelmek istiyenlerden mahzur görü1 miyenlerin 
bu sıfatla Türkiye'ye gelmelerine müsaade oluna
bilir. 

MADDE 2. — 1312 sayılı Kanunun 8 nci 
ve 12 nci maddelerinin bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 
7. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Eko. ve Ticaret Baltanı 

Vtdad Dicleli 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. K. Satır 
İşletmeler Bakanı 

Münir Birsel 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

Pasaport Kanununa bir madde eklenmesine dair 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3519 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Vatandaşlıktan çıkmasına 
müsaade edilmiş veya her hangi bir sebeple 
Türk vatandaşlığından ıskat edilip de turist 
olarak gelmek istiyenlerden mahzur görülmi-
yenlerin turist sıfatı ile en çok altı ay kalabil
mek üzere Türkiye'ye gelmelerine müsaade edi
lebilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 274 ) 
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ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTÎRÎŞt 

Pasaport i\Kanuiiuna bir madde eklenmesine dair 
Kanun tasarısı 

MAD|j)E 1. — 3519 sayılı Pasaport Kanunu
na a§ağıı|a yazılı madde eklenmiştir : 

EK ÎİADDE — Her ne suretle olursa ol
sun vatandaşlık sıfatı sakıt olmuş bulunup da 
turist ol ırak gelmek istiyenlerden mahzur gö-
rülmiyenlıerin turist sıfatı ile yılda en çok dört 
ay kalaibjjlmek üzere Türkiye'ye gelmelerine 
müsaade edilebilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kıibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kıilbul edilmiştir. 

MADJDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kilibul edilmiştir. 

(S. &iy^ii2T4) 
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S. Sayısı: 275 
Suşehri Belediye Başkanı Müştak Mutlu ve Belediye Encümeni 
üyelerinden İsmail Kutlu ve Galip DoğruyoFun, Millî Korunma dâ
valarına bakmaya yetkili Sivas Asliye Ceza Yargıçlıgmca hükümlü 
bulundukları ikişer ay hapis 60 ar lira ağır para cezası ve altı
şar ay memuriyetten mahrumiyet cezalarının affı hakkında Ada

let Komisyonu raporu (5 /121) 

T.B 
Adalet 

Esas I 
Karar 

Adalet Komisyonu Raporu 

M. M. 
Komisyonu 

14250 
No. 65 

21 . III . 1950 
No. 

Dilek ç 
ettiği 20 
da, Mill| 
gaz yağ 
dolayı 
ay hapis 
şar ay 
kûm edi 
onanmak i 
lı SuşehHi 
Belediye 
ve Galip 
vâki 
çilerin 
yer sars 
yersiz 
pabilmek) 
nı ve bu 
dığım 
nüniyetl^j 
har 
misyona 

Olay 
dıığu hailde 

Yüksek Başkanlığa 

e Komisyonu, Komisyonumuza tevdi 
II . 1950 tarih ve 14250 sayılı rapor-

Korunma Kanununa aykırı olarak 
arma âzami fiyat tesbit ettiklerinden 

Sjivas Asliye Ceza Yargıçlıgmca ikişer 
ve 60 şar lira ağır para cezası ve altı-

memuriyetten mahrumiyet cezasına mah-
erek bu mahkûmiyetleri Yargıtayca 
i suretiyle kesinleşmiş olan Sivasa bağ-

Belediye Başkanı Müştak Mutlu ve 
Encümeni üyelerinden ismail Kutlu 
Doğruyol tarafından Büyük Meclise 

üzerine olayın incelendiği, dilek-
kjanuna aykırı hareketlerini, Suşehrinin 

iıtısından harap olduğu bir devirde 
kimsesiz kalmış olanlara yardım ya-
gayesiyle ve verilen emirle yaptıkları-
emrin kanuna mutabakatı olup olma-

tejfemmül etmediklerini ve bu efali hüs-
işlediklerini ve binaenaleyh affa maz-

kılınitıalarmı muvafık bularak durumu Ko-
arza karar verdiğini bildirmektedir. 
adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır ol-

incelendi. 
Okunan evrak ve alman tamamlayıcı izahat

tan sonra, dilekçilerin verilen bir emirle kanuna 
aykırı olarak gaz yağları fiyatlarına bir mik
tar zam yaptıkları ve bunun da hüsnünyiete 
makrun olduğunu görerek her üç dilekçinin de 
Yüksek Kamutayın şefkat ve atifetine mazhar 
kılınmasının Kamutayın onayına arzına çoğun
lukla karar verlmiştir. 

Bu hususta hazırlanan kanun tasarısı ivedi
likle görüşülmek ricasiyle Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

müracaat 

vo 

Adalet Ko. Baş. Bu 
Konya 

Çekinser M 
H. Karagülle 

Kâtip 
Erzurum 

Rapor Sözcüsü 
Mardin 

. Kâmil Boran 

Ankara 
Ş. Ibrahimhakkıoğlu Emin H. Ergun 

Balıkesir Bursa 
O. N. Burcu Ret 

A. Akgüç 
Denizli İsparta 

N. Küçüka R. Güllü 

Manisa 
K. Co§kunoğlu Dr. 

Bursa 
A. Konuk 

istanbul 
Çekinser 
A. Ödül 

Rize 
S. Ali Dilemre 



— 2 — 
ADALET KOMİSYONU TEKLİFİ 

Suşehri Belediye Başkanı Müştak Muttu, ve Be
lediye Encümeni üyelerinden İsmail Kutlu ve 
Galip Doğruyol'un, Millî Korunma dâvalarına 
bakmaya yetkili Sivas Asliye Ceza Yargıçlığınca 
hükümlü bulundukları ikişer ay hapis 60 şar li
ra ağır para cezası ve altışar ay memuriyetten 
mahrumiyet cezalarının affı hakkında Kanun 

tasarısı, 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununa ay
kırı hareketlerinden dolayı, Suşehri Belediye 
Başkanı Bekiroğlu 1311 doğumlu Müştak Mutlu 
ve Belediye Encümeni üyelerinden Hasanoğlu 
1319 doğumlu İsmail Kutlu ve Celâloğlu 1320 
doğumlu Galip Doğruyol'a, Millî Korunma dâ
valarına bakmaya yetkili Sivas Asliye Ceza 
Yargıçlığının 8 . IX . 1949 tarih ve 305 karar 
1949/162 esas sayılı ilâmiyle hükmedilmiş bu
lunan ikişer ay hapis ve altmışar lira ağır para 
cezasiyle altışar ay memuriyetten mahrumiyet 
cezaları bütün hukuki neticeleriyle birlikte af-
fedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

( S. Sayısı : 275) 



S. Sayısı: 276 
Yükşlk öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki S37S 
sayılı) Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis

yonları raporları (1/761) 

T. C. 
Başbakanlık ' 14 . III . 1950 

Muatâdât Genel Müdürlüğü 
mtkik Müdürlüğü 

Safy: 71/1564, 6/1116 
Büyük MİT et Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yükjsek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki 5375 sıayılı Kanuna ek olarak Millî 
Eğitim (Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 10 .. III . 1950 tarihli toplantısında Yük
sek Mejelise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğumu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
§. Oünaltay 

GEREKÇE 

1. JFüksek öğrenim öğrenci yurtları ve aş ekleri hakkındaki 25 . IV . 1949 tarih ve 5375 sayılı 
Kanun gereğince Üniversite ve diğer Bakanlıklarca açılmış olan yurtlarla yüksek dereceli yatılı okul
ların yatı kısımlarının 1950 yılı sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına devredilerek sözü geçen ka
nun hüjkümlerine göre idaresi gerekmektedir. 

KaKlunun yayınlandığı tarihten bugüne kadar bu yurtlardan Ankara Üniversitesinin Tarım ve 
Hukukj Fakülteleriyle İstanbul Teknik Üniversitesinin öğrenci yurtları Millî Eğitim 
Bakanlığınca devralınmış bulunmaktadır. Bu suretle adı geçen Bakanlıkça halen idare 
edilmekte olan yurtların sayısı, Türk Eğitim Derneğinden devralman İstanbul öğrenci 
Ankara'da (1) olmak üzere (3) öğrenci aş evi açılmıştır. Malî yıl başında ise Ankara'da Siyasal Bil
giler dkulu, İstanbul'da Yüksek Denizcilik Okulu yatılı kısımlariyle Orman Fakültesi ve Tıp yatılı 
öğrenci yurtları adı geçen Bakanlıkça alınacaktır. 

537Ş sayılı Kanun, yüksek öğrenim öğrenci yurtlariyle aş evlerinde müdür ve müdür yardımcıla
rından [başka aylıklı memur kullanmaya müsait olmadığından bu yurtlardan şimdiye kadar Millî Eği
tim Bajkanlığmca idaresine başlanılmış ve 1 Maıt 1950 tarihine kadar alınacak olanların aylıklı 
kadrolarının kaldırılması icabetmektedir. 

2. IBugün gerek tüzel, gerek gerçek kişiler, mezkûr Bakanlıktan izin almadan öğrenci yurtları 
açabilmektedirler. Bunların belli esaslara, sıhhi ve eğitimsel ölçülere göre açılması ve ciddî bir de
netin îütmda bulundurulmaları gerekli görülmüştür. 

3. Bu yurtlarda, yönetim, disiplin ve öğrenci erin eğitimsel bir çevre içinde yaşıyabilmelerini 
sağlamak bakımından birer müdür ve müdür yardımcısı bulundurmaya zaruret vardır. 

Aniak bu yurtlara müdür ve müdür yardımcısı tâyinini mümkün kılacak kadrolar mevcut değil
dir. 53JT5 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, her ne kadar bu gibi yurt ve aş evlerine Millî Eğitim Bakan
lığı Tçjşkilâtındaki maaşlı kadrolardan müdür ve müdür yardımcısı tâyinine izin vermekte ise de, ilk, 
orta v^ yüksek öğretim dairelerine tahsis edilmiş olan kadrolarm bütün yurtların müdür ve müdür 



yardımcısını karşılamaya elverişli bulunmayışı ayrıca müdür ve müdür yardımcısı kadrolarının alın
masını zaruri kılmıştır. 

4. 5375 sayılı Kanuna göre yurt ve aş evleri, ancak kendi gelirleriyle idare olunacağından yurt 
ve aş evlerinde ücretlerini bütçeden alan hizmetli kullanılmasına imkân ve lüzum kalmamıştır. 

Bu sebeple, ilgili Bakanlıkların, 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelden bu gibi 
yurtlarla ilgili hizmetli kadroların kaldırılması için birinci geçici madde teklif olunmuştur. 

Alınacak kadrolar dolayısiyle Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine eklenecek ödeneklerle bu Bakan
lık ve diğer ilgili Bakanlıklar bütçelerinde indirilecek ödenekler (5) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

İstanbul Üniversitesine bağlı Orman Fakültesi Yatılı öğrenci Yurdu 5375 sayılı Kanuna göre 
idare olunacağından sözü geçen üniversitenin 1950 Bütçe Kanununun 7 nci maddesine lüzum kalma
maktadır. Geçici 4 ncü madde bu hükmün kaldırılması maksadiyle teklif olunmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 16 . IH . 1950 

Esas No. 1/761 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aş ev
leri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun 
yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanmış olup Komisyonumuza havale buyuru-
lan Kanun tasarısı, Komisyonumuzca Millî Eği
tim Bakanı Tahsin Bonguoğlu da hazır bulun
duğu halde incelendi. 

Komisyonumuz teklif olunan Kanun tasarı
sını gerekçesiyle birlikte uygun bularak mad
delerin ilişik cetvelleriyle birlikte aynen kabul 
edilmesine karar vermiştir. 

Havaleleri gereğince Bütçe Komisyonuna 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşev
leri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek olarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başabkan-
hğın 14 . III . 1950 tarihli ve 6/1116 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasa-

-verilmek üzere Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Maraş Maraş 

E. Soysal E. Soysal 
Bu rapor kâtibi 

Çorum Balıkesir 
H. İlgaz Eminittin Çeliköz 
İstanbul îzmir 

F. N. Çamlıbel E. Çınar 
Mardin Urfa 

F. Mardin S. K. Yetkin 

rısı Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte 
komisyonumuza havale Duyurulmakla Millî Eği
tim Bakanı Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdü
rü Ekrem Şahenk'in hazır oldukları halde ince-

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M.M. ' 
Bütçe Komisyonu 21 , Iİ1 . 1950 
Esas No. 1/761 
Karar No. 127 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı: 276) 



lenip • gijıpşüldü. 
Tasarı);. 
a) "Üİartlarda ve aşevlerinde aylıklı müdür 

ve yardımcılardan gayrı aylıklı kadro bulun-
durulmas| 5375 sayılı Kanuna göre mümkün 
olmadğınHan halen bu yerlerde bulunan aylıklı 
kadroların kaldırılması, 

b) t'üzel ve gerçek kişiler tarafından açı
lan öğrenci yurtlarının şimdiye kadar hiçbir 
kayda tâjjbi olmamaları buralarda sıhhi ve in
zibati sepeplerle bir kontrol tesisini lüzumlu 
kıldığından bu yurtların evvelâ Millî Eğitim Ba
kanlığından izin almaları ve bilâhara la daimî 
kontrale (tâbi tutulmaları, 

c) Yfartlara ve aşevlerine tâyin edilecek kâ
fi dereceÜe müdür ve yardımcı kadrosu bulun
madığından ihtiyaca kifayet edecek niktârda 
kadro al&ıması, 

d) Tİurtlar ve aşevleri, kendi gelirleriyle 
idare, edileceklerinden muhtelif bütçelerin (D) 
cetvellerinde hizmetli kadrolarının kaldırılma
sı, -. 

e) îjeni alınacak kadrolara karşılık olarak 
ilgili daıJCeler bütçelerinden gereken indirmele
rin yapılarak Millî Eğitim bütçesinin tertipleri
ne aktarılması. 

Maksatlarını ihtiva etmekte olup esas itiba
riyle komisyonumuzca da kabule değer görül

müştür. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin (a) fıkrası Ankara Üni
versitesi Kanuniyle temin edilmiş olduğundan 
maddeden çıkarılmış ve diğer fıkraların harfle
ri değiştirilerek madde yeniden yazılmıştır. 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler ayniyle yazılmış 
ve geçici üçüncü maddede aktarılacak ödenekle
rin bir miktar tenzili gerekmiş ve madde ile 
buna ait cetvel bu değişiklikle yeniden yazıl
mıştı?. 

Geçici dördüncü madde ile 4 ve 5 nci yürür
lük maddeleri ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Bu değişikliklerle tasarı Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Diyarbakır Ankara Ankara 
/ . II. Tigrel F. öymen F. öymen 

Amasya Ankara 
A. K. Yiğitoğlu C. Gölet 

Edirne İsparta 
M. N. Gündüzalp, Kemal' Turan 
İstanbul İzmir Kastamonu 

Dr. A. Adıvar A. İnan T. Coşkan 
Kırşehir Manisa Niğde 
Ş. Torgut F. Kurdoğlu B. Gürsoy 

Seyhan Urfa 
A. R. Yur eğir E. Tekeli 

( S . Sayısı: 276) 
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HÜKÜMETİN T E K L M 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gerçek ve tüzel kişiler tara
fından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve 
buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi 
Mlliî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. Millî 
Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt ve kurumları tes-
bit edeceği esaslara göre denetler. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — a) Üniversiteler Kanununa 
•ek 30 . VI . 1948 tarih ve 5234 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı 
Kuruluş Kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946 
tarihi ve 4926 sayılı Kanuna *bağlı (1) sayılı cet
velin (3) ncü bölümüne aktarılan Yüksek Zi
raat Enstitüsü başlığı altındaki kadrolardan; 

b) Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik 
Meslek Okulu ve Kursları hakkındaki 4915 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadro
lardan ; 

c) Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrola
riyle merkez kuruuş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin (Siyasal Bilgier Okulu) başlığı altında 
ki kadrolardan; 

Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolarla; 

d) 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılmasına dair olan 5001 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde (Ankarfa Huhuk Fakültesi Yatılı öğ
renci Yurdu) başlığı altındaki kadrolar; 

e) istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (öğrenci Yurdu Müdürlüğü) 
başlığı altındaki kadrolar; 

Kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı kadro-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve A§ evleri 
hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — a) Yüksek Denizcilik Okulu 
ve Denizcilik Meslek Okulu ve kursları hakkın
daki 4915 sayılı Kanuna hağlı (1) sayılı cetvel
deki kadrolardan; 

'b) Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro
lariyle Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin (Siyasal Bilgiler Okulu) 'başlığı altın
daki kadrolardan; 

Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolarla, 

c) 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılmasına dair olan 5001 sayılı Kanuna bağlı 
cevtelde (Ankara Hukuk Fakültesi yatılı öğ
renci Yurdu) başlığı altındaki kadrolar; 

d) istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin (öğrenci Yurdu Müdürlü
ğü) başlığı altındaki kadrolar; 

Kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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lardan ilibik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cet
velde yazılı kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvelde 
gösterileni kadrolar çıkarılmıştır. 

GEÇİtpî MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bfeğlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (5) sa
yılı cetvejde yazılı tertipleri arasında (83 441) 
liralık ak|arma yapılmıştır. 

GEÇlfcî MADDE 4. — İstanbul Üniversitesi 
1950 Bütie Kanununun 7 nci maddesi kaldırıl
mıştır. ; I 

MADBE 4. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADIJ>E 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Korulu yürütür. 

Baiba'kan Devlet Bakanı ve 
Ş. Şünaltay Başbakan Yardımeısı V. 

C. 8. Barlas 
Bakanı Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
Mîllî Sarcinma Bakanı İçişleri Bakam 

Dışişle*r jf Bakanı 
N. Sadak 

Jİfillî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi jtje Ticaret Bakanı 
YedM Diclety 

Güm>r«k vk Tekel Bakanı 

Ulaştırana Bakanı 
Dr. K4mal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Maliye Bakam 
t. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı' 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş, Sirer 

B. K. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yih Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (5) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (69 541) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

D. 

: 4 

5 

6 

Ödevin adı 

öğrenci yurtları ve aşevle 
Yurtlar ve aşevleri müdürü 
(Ayni zamanda bir yurdun 
da müdürü) 
Yurt müdürü, Aşevi mü
dürü 
Yurt müdürü, aşevi mü
dürü 

[1] SAYIL] [ CETV EL 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Sayı 

ri 

2 

1 

2 

Ayi-k 

90 

80 

70 

D. 

7 

8 

8 

9 

Yurt 
dürü 
Yurt 
dürü 
Yurt 

ödevin 

müdürü, 

müdürü, 

ve aşevi 
dımcısı 
Yurt ve aşevi 
dımcısı 

adı 

aşevi 

aşevi 

müdür 

müdür 

mü-

mü-

yar-

yar-

Sayı 

3 

6 

1 

4 

Aylık 

60 

50 

50 

40 

[2] SAYILI CETVEL 

5234 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 3 ncü bö

lümüne aktarılan kadrolar 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8 idare inzibat âmiri 
9 Tabip 

10 Talebe Yurdu başmuidi 
13 Ayniyat depo memuru 
13 Talebe Yurdu muidi 
13 Güreş, boks, iskırim muallimi 
8 Yurt âmiri 
8 Levazım işleri şefi 

Eczacı 
Muit 

8 
9 

10 > 
11 > 
11 Memur 

50 
40 
35 
20 
20 
20 
50 
50 
50 
40 
35 
30 
30 

3656 ve 5001 sayılı Kanunun (1) sayılı 
cetvelinde 

Adalet Bakanlığı 

Ankara Hukuk Fakültesi Yatılı öğrenci Yurdu 

8 Yurt Müdürü 1 50 

D. 

10 
11 
12 
13 
13 

Görevin çeşidi 

Hesap memuru ve kâtip 
Levazım ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Dahiliye memuru 
Hastabakıcı 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
1 

Aylık 

35 
30 
25 
20 
20 

5246 sayılı Kanunun (1) sayılı cetvelinde 

(İstanbul Teknik Üniversite öğrenci Yurdu 

5 Yurt Müdürü 
6 Hekim 

10 Yönetim memuru 
10 Ambar memuru 
11 Memur 

4915 sayılı Kanunun (1) sayılı 
cetvelinde 

Ulaştırma Bakanlığı 

Yüksek Denizcilik okulu 
6 Müdür yardımcısı (Dâhiliye) 

1 80 
1 70 
2 35 
1 35 
1 30 

70 
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D. Görevin çeşidi 

7 Doktor 
9 Dâhjiliye şefi 

12 Ayniyat memuru 
10 Satıjnalma şefi 

Sayı Aylık 

1 60 
3 40 
1 25 
1 35 

D. 

11 
14 
12 

Görevin çeşidi 

4926 sayılı Kanunun (1) sayılı 
cetvelinde 

Siyasal Bilgüer Okulu 
İdare yardımcısı 
Kitaplık yardımcısı 
Hastane memuru 

Sayı Aylık 

3 30 
1 15 
1 25 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Ulaştırma Bakanlığı 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yanjtağı 
Bulaşıkçı 
Hasta bakıcı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Lokantacı 
Yatakhaneci 
Daktilo j 
Kaloriferci ve banyo cu 

Sayı J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

\jhk 

175 
120 
80 
75 

120 
100 
100 
75 
80 
80 

200 
80 

Aşçı 
Aşçı 
Sürekli 
Odacı 

Görevin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

Sayı 1 

Makine Yüksek İhtisas Okulu 

„ 

İŞÇİ 

Çamaşırcı 

Doktor 
Baş aşçı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Siyasal Bilgüer Okulu 

Aşçı kalfası 
Aşçı yamağı 
Odacı 

> 

1 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
7 

12 

*.ylık 

115 
100 
55 
75 
75 

I 

150 
175 
100 
50 
60 
55 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Talebe 
Yurdu 

[4] SAYILI CETVEL 

Çamaşırcı 

Hekim 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

150 
120 
175 
75 

Şoför 
> 

Daktilo 
Gece bekçisi 

55 Aşçı yamağı 

1 
1 
1 

r-l 

1 
1 
1 

85 
75 

145 
125 
130 
75 
75 

(S. Sayısı: 276) 



B. M. 

-T- 8 — 

Bütçe Komisyonunun deği§tirikine bağlı cetvel 

[5] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

'" Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

202 iller memurları aylığı 
3 Köy sağlık memurları ücreti 

:,""'.:i: '<* f:*\ ^f* Umm* Bakanhğ-i . 1 - , . 

202 Hizmetliler ücreti 
2 iller hizmetliler ücreti 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıacak ödeme
ler karşılığı 

Ulaşhrma Bakanlığı , * f 

201 Aylıklar 
2 İller memurları aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
2 iller hizmetliler ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar-
dımlar 

2 iller memurları çocuk zammı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları ge

reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

201 Aylıklar 
2 iller memurları aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
2 iller hizmetliler ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 

2 iller memurları çocuk zammı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gere

ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

1 095 

5 005 

275 

24 475 

16 720 

1 500 

2 266 

18 205 

65 500 

1 500 

2 541 

69 541 69 541 

»m<{ 
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S. Sayısı: 277 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı ile Balıkesir 
Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Tarım, Adalet ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1 /553, 2 /114) 

T. C. 
Başbakanlık 9 .V . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1346 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan 3116 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Gürialtay 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı (1/553) 

3116 sayılı iKanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı gerekçesi 

Yurt ormanlarının usulü idareleri hakkında gereken Orman Kanununun tanzimi işi 1912 tari
hinden itibaren ele alınmıştır. Birçok yabancı mütehassısların da üzerinde çalıştıkları bu konu ni
hayet 25 yıl devamlı bir çalışma ile Cumhuriyet devrimizde 1937 senesinde başarılmış olup, 3116 
sayılı Orman Kanunu ile bu tarihe Kadar esaslı bir mevzuata dayanmadan idare edilen ormanları
mızı nihayet bir prensine ve nizama bağlamıştır. 

Uzun ve; devamlı bir çalışmadan sonra elde edilen 3116 sayılı Orman Kanunu ile asırlarca devam 
edegelen ormanlardan kayıtsız ve şartsız faydalanma anlayış ve âdetlerinin bir hamlede değişti
rilmesi karşısında tatbikatta birtakım aksaklıklar tevlit ettiği görülmüştür. 

3116 sarılı Orman Konununun uygulanmasında geçen 12 senelik bir devrede yurdun orman 
bünyesine ve halkın örf ve âdetine uymıyan tatbikatı Orman Kanununun daha ziyade tatbikat 
bakımından bugünkü zaruretlere göre değiştirilmesini ve kanunun yurt ormanlarının Devlet e-
linde bulunması ve Devletçe işletilmesi ana görüş ve prensiplerine dokunulmadan orman teşki-
lâtiyle halk münasebetlerinin daha kolaylaştıracak ve ormanların daha esaslı bir şekilde korun
masını sağlayacak hükümlerin ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu makjsatla da orman içinde yaşıyan köylülerimizin ormanlardan faydalanmalarını kolaylaş
tıracak ve geçimlerini temin edecek hükümler ilâve edilmiştir. Diğer taraftan bilhassa halkımızın 
ve köylümüzün ormancılık kültürü göz önünde tutularak ve ormanlarımızın tahribine yön veren 
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aykırı hareketlerinin cezalandırılması esasında da zaruri bir değişiklik yapılmak suretiyle bu ta
san meydana getirilmiştir. 

Şöyleki: 
1. — 3116 sayılı Orman Kanununun 3 ncü maddesi ormanları; Devlet umuma mahsus, vakıf ve 

hususi olmak üzere dört kısma ayırmıştır. 47H5 sayılı Kanuıra İmlim ormanlar devletleştirilmiş ol
duğundan yeni tasarıda: 

1. Devlet ormanları; 
2. Tüzel kişilere ait ormanlar; 
3. Özel ormanlar; 
Olmak üzere üçe ayrılmıştır. 
'2. — Sınırlama: 
a) Tahdidi yapılan yerlerde ormanların sınırlan kuru duvar, taş yığınları ile belli edilmekte! 

ise de bu geçici işaretlerin ömürleri, uzun sürmiyerek komisyonların aynimasım mütaakıp orta
dan kalkmakta ve orman sınırlan kâğıl üzerinde kalmaktadır, Bu. itibarla, sınırlama İşinin sağlam 
esaslara dayanması için evvel, emirde ormanların (aerofotometri) ile haritalarının alınması ve bun
lara müsteniden arz üzerinde sınırlamanın yapılması esası, düşünülmüştür. 

b) Tahdit komisyonlarını teşkil, eden. Azalara verilen yevmiye ve harcirahlarla bunlardan me
mur olmıyan azalara verilen ücretler nısfet veadakt çerçevesi içerisinde olmadığından birçok 
sızıltı ve hoşnutsuzluk tevlit ettiği gibi bu vazifeye karşı, rağbeti de büsbütün azaltmış olduğundan 
komisyon azalarına, ve bilirkişilere verilecek üere!, yevmiye, harcırahlar bugünkü hayat şartiarı. da 
göz önünde bulundurulmak suretiyle bunlardan mühendislere harita subaylariyle amenajman ve 
teşcir işlerinde' çalışan teknik memurlar gibi tazminat verilmesi ve diğerleri hakkında, da umumi 
hükümler dâhilinde muamele yapılması, sııretiy e mağduriyetten vikayeleri mülâhazasiyle Ana Ka
nunun 5, 12 nci maddeleri değiştirilmiştir. 

3. 3116 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi ile parasız intifa hakkı kaldırılmıştır. 
Ancak; İskân Kanununa göre topluca köy kuracak göçmenlerle zelzele, sel, yangın gibi tabiî 

âfetler yüzünden felâkete uğramış olanlarla bu kanunun i o nci maddesine göre başka tarafa nak
ledilen köylülere mesken ve müştemilâtları için en yakın Devle! ormanlarından,bir defaya mahsus ol
mak üzere ağaç, tomruk veya kereste verilmesini âmir bulunmuşsa da; felâketzedelerin kemmiyet ve key
fiyet itibariyle mahiyetleri, tomruk ve ağaç verilecek ormanların vasıfları belirtilmemiş olduğun
dan hak iddia edenlerle Orman İdaresi arasında yersiz bâzı münazaalara ve netice itibariyle tatbi
katta birçok aksaklıklara sebebiyet verildiğinden bu hâli önlemek üzere bu hakkın; (topluca felâkete 
ıığrıyan. köylülerden muhtaç bulunanlara) Devlet Orman İşletmelerinin tahammülü müsait en, yakın 
ormanlarda bu maksatla hazırlanacak istiflerden yalnız kesme, taşıma, masrafları karşılığında tom
ruk veya kendileri kesmek ve taşımak üzere takati olan ormanlardan ağaç verilmesi belirtilerek tadil. 
edilmiştir. 

4. Ana kanunun 18 ve buna ek 3444 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile köylülerin zatî yakacak 
ve mesken ihtiyaçlariyle ticaret için istedikleri yakacak ve kereste ihtiyaçlarının teinini hususunda 
köylülerin birtakım müşkülâtla kaı sıkışmakta oldukları gibi esas hak sahibi olanlarında mahiyetleri 
belli edilmemiş olduğundan tatbikatta bilhassa ticaret ınaksadiyle vâki olan isteklerde hemen umumi
yetle namımüstearla müracaatlar vuku bulmakta esas hak sahibi köylülerin bilerek veya bilmiyerek 
ecir menzelesine düştükleri ve bu suretle muvazaa!' hareketlerin önü alınmadığı neticede bu işten köy
lünün değil perde arkasındaki ikinci bir şahsın birinci derecede intü'a ettiği ve bu yüzden de usulsüz 
kesim, nakillerle ormanların önemli derecede tahribatına ve Mazine zararına sebebiyet verildiği; 
Orman idaresiyle bu gibi şahıslar arasında, yıllarca süren birçok dâvaların da tahaddüsüne meydan 
verildiği 10 senedenberi emsaliyle sabit olmuş vakıa ve hakikatiardandır. Binaenaleyh bu gibi yolsuz
lukları bertaraf etmek gayesiyle yeni tasarıda İH nci madde (A, B, O) fıkralariyle köylülerden zatî 
ihtiyaç ve satış ihtiyaçları için kimlerin hak sahibi olacakları vasıflandırılmış ve ihtiyaçların ne su
retle sağlanacağı da belirtilmiştir. Aynı zamanda arabacı, takunyacı, döğenci ve saire gibi küçük 
sanat erbabının ihtiyaçlarının temini de göz önünde tutulmuş ve bu suretle Devlet ormanlarından is-
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tifade hakkını haiz köylülere ve küçük sanat erbabına kolaylık gösterilmek maksadiyle eski hükümler 
bugünkü gartlara uygun bir hale sokulmuştur. 

5. Ai|La kanunun 19 ncu maddesi yalnız ormanların bulundukları ve bitişik olan ilçeler içindeki 
muhtaç köylülerin zatî ihtiyaç]ariyle müşterek ihtiyaçlarını sağlamakta ise de ormanı olmıyan ve or
mana bitişik bulunmıyan köylülerin cami, mektep, köprü gibi müşterek ihtiyaçlarının nereden ve ne 
suretle tefrıin edileceği belli edilmemiş olmasından yurdun muhtelit' yerlerinde bulunan bu kabil köy
lülerin, mezkûr ihtiyaçları da verilmemekte idi. Bu cihet göz önünde bulundurularak bu madde hari
cinde' kalan köylülerin müşterek ihtiyaçlarının sağlanmasını kolaylaştırmak maksadiyle 19 ncu mad
dede gereken tadilât yapılmıştır. 

6. Aûa kanunun 21 nci maddesiyle Devlet ormanlarının harita ve kadastro işlerinin, 10 senede 
ikmali meşrut olmasına rağmen eleman kifayetsiz ligi, malî icap ve zaruretler dolayısiyle malzeme 
noksanlığı ve saire gibi sebeplerle tatbik sahasmukonulamamıştır. 

Ormanların teknik ve idari bakımdan işletilmesi için ve haritalarının alınması suretiyle sınırlan
dırılması,) karakterlerinin ve vasıflarının tesbiti, amenajman plânlarının tanzimi için diğer muasır 
memleketlerde tatbik edildiği gibi (aerot'otometri) usulü ile harita ve fotoğraflarının alınmasına za
ruret görjülmüş ve bu maksatla yeni tasarıda 21 nci madde o suretle tadil edilmiştir. 

7. Ormanlarımızın umumiyetle geniş ve arızalı sahalara yayılmış ve bilhassa meskûn ve yol 
üstü yerlerden uzak bulunmuş olmalarına rağmen bakım teşkilâtının kifayetsizliği, cezai müeyyi
delerin azlığı, takip ve murakebenin bu geniş saha üzerinde tam ve noksansız olarak icrasının im
kânsız bıilunması sebepleriyle orman içi ve civarındaki köylülerin ormanları yakma, ağaçları sök
me, kesmje. budama, boğma yollariyle tahribat yaparak tarla açtıkları ve bu yerleri işgal ettikleri 
ve bu suıjetle idare ile köylü vatandaş arasında birçok münazaa ve dâvaların tahaddüs eylediği gö-
rülmüştüt- Bu suretle miktarı binlerce hektara baliğ olan orman açmalarını ve tahribatını önle
mek mülâhazasiyle 25 nci maddede gereken tadilât yapılmıştır. 

8. Ormanlarda yapılan istihsalâtm kesim, nakil ve mesaha işlerine mütaallik idari ve teknik 
usuller hakkında ana kanunda kâfi sarahat mevcut olmadığından gerek işletmelerce yapılan istih-
salâtta vfe gerekse orman mahsulâtını alan ve işliyeu köylü, tüccar, sanat erbabı gibi iş sahiple
rine muajrnelâtta kolaylığı sağlamak ve tatbikattaki aksaklıkları gidermek gayesiyle kesim, ölçme, 
nakil işle|rinin ne tarzda yapılacağının, ormanlara zararlı çalılarla ağaççıkların bir bedel karşılığı 
olmaksızıjn köylüler tarafından çıkarılma sının ; tarife bedellerinin tanzim tarzının tavzihi suretiy
le ana kanunun 35, 30, 37 nci maddeleri bilhassa iş sahipleri lehine olarak tadil edilmiştir. 

9. Aha kanunun 43 ncü maddesi; ormansızlık yüzünden arazi kayma, yağmurlarla yıkanma 
tehlikesine mâruz yerlerdeki ormanlarla meskûn mahallerin havasını, demiryolları, şoseleri.... sel 
gibi zararlardan koruyan ormanların icra. Vekilleri Heyeti Karariyle muhafazaya terkini âmir
dir. -

Halbvjki ormanlarımızın umumi durumları gözden geçirilerek bunlardan bir çoğunun öteden-
beri usulsüz ve nizamsız kesimler, yangın, hayvan, haşerat ve saire., tahribatı gibi muhtelif âmil
ler neticesi bozulmuş ve verimleri kalmamış olduğundan uzun müddet dinlendirilmek ihtiyacında 
bulunan [bu gibi ormanların da muhafazaya terki zarureti mülâhazasiyle 43 ncü madde tadil edil
miştir. 

10. Âna kanunun 80 nci maddesi; muayyen ormanı olmıyan köy ve belediyelere beş hektardan 
aşağı olmamak üzere orman yetiştirmek mükellefiyeti, 81 nci maddesi ile de bunların fidan ihti
yaçlarını! karşılamak üzere mıntaka fidanlıklarının kurulmasını âmir bulunmaktadır. 

Orman (ienel Müdürlüğünce bunu teminen yurdun muhtelif ve münasip yerlerinde 16 aded böl
ge ormai fidanlığı kurularak bu işin tatbikatına geçilmişse de : 

1. Köylülerin ağaç dikme mevsimi olan Tik ve Sonbaharda kendi tarlalarını ekmekle meşgul 
olmaları jdolayısiyle uzak yerlerden orman fidanlıklarına fidan almak için gelemedikleri; 

2. Fidanlıklardan fidan alsalar bile köylüler bu işi angarya telâkki ederek dikim, bakım, sula
ma işlerîtıe hemen umumiyetle ehemmiyet vermediklerinden az zamanda mahıv ve heba olduğu bu
güne kadar yapılan tecrübe ve tatbikat neticesinden anlaşılmakla köy ağaçlandırmalarında fidan, 
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tevzii, dikim, bakım, sulama hususlarında orman idaresince gereken yardım yapılması dâvanın mu
vaffakiyetine en büyük âmil olacağı mülâhazasiyle yeni tasarıda 81 nci madde bu hususları sağlı-
yacak şekilde tadil edilmiştir. 

11. Ana kanunun 86 ncı maddesi; gerek kendi arazisi ve gerekse hâli arazide ağaçlama yapa
rak orman yetiştirmek istiyen şahsi teşebbüslerin yapacakları ormanın istikbali hakkında kendile
rini tatmin edici bir garanti temin edemediğinden dolayı 10 senedenberi bu maddeye tevfikan 
bir gûna teşebbüs vâki olmadığı anlaşıldığından bu tarzdaki ağaçlandırmayı teşvik ve müteşebbis
leri tatmin etmek mülâhazasiyle ağaçlandırdıkları yerlerden 50 sene müddetle bütün vergilerden 
muaf tutulması, ağaçlandırma plânlariyle ağaçlama bilgisine ait her türlü yardımın meccanen ya
pılması ve bu suretle kurulmuş ormanların her türlü istimlâkten masun bırakılmasını sağlamak 
suretiyle mezkûr maddede gereken tadilât yapılmıştır. 

12. Yurt ormanlarının başlıca tahrip faktörlerinden olan yangınların önüne geçilmez bir âfet 
halini alması ve günlerce devam etmesi vukuatın vaktinde ait olduğu makam ve mercilere haber 
verilememesinden ileri geldiği müspet birer vakıadır. 

Ana kanunun 88 nci maddesi yangın haberleşmesini salim bir şekilde sağlıyamamıştır. Bu
nun için yangın haberleşmesini en seri ve en kısa bir zamanda sağlamak üzere ormanlarla orman 
teşkilâtının kuruluş merkezleri arasında Orman İdaresince müstakillen telefon tesisatının yapıl
masına lüzum hâsıl olmuş ve bu mülâhaza ile de yeni tasarıda 88 nci maddenin bu suretle tadiline 
zaruret görülmüştür. 

13. Ana kanunun 88 nci maddesinin birinci fıkrası; orman mühendis ve fen memurlariyle 
idarece münasip görülecek diğer memurların silâhla teçhiz edilmesini âmir bulunmuş, ikinci fıkrası 
da; orman bekçi ve 'bekçibaşılarmı orman suçlarına el koymak ile ödevlendirilmiştir. 

Halbuki Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının bugünkü durumunda bekçi ve bekçibaşı namında 
bir sınıf memuriyet olmayıp memuriyet unvanları kademeli olarak bakım memuru, mesaha memu
ru, mühendis muavini, mühendis, başmühendis muavini, başmühendis unvanlarını taşımakta sınıf 
ve derecelerine göre hemen hepsi teknik ve idari işlerde ödevli ve sorumlu bulunmaktadırlar. 
Bu itibarla her sınıf memurun yetkili bulundukları ödevleri sırasında silâhla teçhiz edilmeleri; 
orman işlerine ait suçlara da el koymak yetkisinin verilmesi gerekmektedir. İşte bu mülâhaza ve 
zarurete binaen 98 nci maddede gereken tadilât yapılmıştır. 

14. Ana kanunun 99 ncu maddesinde; orman memurlarına orman mmtakalarmda av tez
keresi olmıyan ve Orman İdaresinden izin almamış bulunanların avlanmalarını menetmek yetkisi 
vermekte ise de orman içerisinde bulunan göl ve derelerdeki avlanmalara dair sarahat mevcut ol
madığı dermey aniyle buralardaki avcılığın bu madde şümulüne girmediği mânası çıkarılarak 
mahkemelerce bu gibiler hakkında daima idare aleyhine hüküm verilmektedir. 

Halbuki izinsiz ve tezkeresiz kimselerin ormanlarda avlanmaları memnu olunca bizatihi orman 
mmtakası ve hududu dâhilinde ve orman camiası bünyesinde bulunan göl ve derelerde de avlan
manın memnuiyeti tabiî bir keyfiyet olduğundan tatbikatta vâki olan bu gibi tereddüdü izale, ak
saklığı önlemek üzere mezkûr maddenin (her sınıf orman memurları av tezkeresi olmıyanların 
ve Orman İdaresinden' izin almamış olanların ormanlarda ve orman göl ve derelerinde avlanmala
rını meni ve avlarını ve silâhlarını zabtetmeye yetkilidirler) şeklinde tadiline lüzum hâsıl olmuştur. 

. Cezai hükümler 

15. Orman suçlarının umumi ceza mefhumu içinde mütalâa edilmiş olması dolayısiyle cezai 
müeyyidelerin kifayetsiz bulunmasından bugünkü mevzuatla şimdiye kadar ormanların korunması 
lehine matlup faydalar sağlanamamış ve adedi binlerle ifade edilen orman dâvalarının hemen ekse
risi idare aleyhine neticelendiği gibi bugünkü müeyyidelerle mahkûm olanların dahi bundan 
mütenebbih olması şöyle dursun daha cüretkâr bir tavır takınarak gün geçtikçe kaçakçılık, yan
gın ve sair suretlerle ormanların tahrip ve imhasına germiyet vermekten geri kalmamışlardır. 

Ormanlarımızın cağrafi ve yayılış durumları, ormancılığın hususiyeti ve ormanlarımızla orman 
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mıntak&larında yaşıyan halkımızın ihtiyaçları, bilgi seviyeleri ve Ömürleri boyunca ormanla de
vam eojip gidecek münasebetleri de gözönünde bulundurularak şimdiye kadar yapılan tatbi
katta tjugünkü ceza müeyyidelerinin kifayetsizliği anlaşıldığından kanunda yasak edjden fiilleri 
işliyenl|rin diğerlerine karşı da ibreti müessire olacak şekilde cezalarının ağırlaştırılması orman 
tahribatı ve orman suçlarının önüne geçilmesinisağlıyacağı mülâhazasiyle 103, 104, 105, 107, 109, 
113, l l İ , 116, 118, 120, 125, 127, 128, 129 ncu maddelerinde gereken tadilât yapılmıştır. 

16. I Yine ana kanunun 126 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; orman suçlarına ait dâvaların ace
le mev^ddan sayılacağını âmir bulunduğu halde suç yerlerinin şehirlerden uzak bulunması ve hâ
kimlerim. ekseriyetle suç yerinde keşif yaıpmak lüzumunu hissetmelerine rağmen hava şartlarının ve 
mevsimin müsaadesizliğinden veya herhangi bir sebeple istenilen keşfin vaktinde yapılamaması, 
tanık vje sanıkların mahkemeye gelmemeleri gibiesbabı manialarla ana kanunun 132 nci madde
sinde njıukayyet zaman aşımı içinde karara bağlanmasının gecikmesi yüzünden hemen bütün dâ
vaların j zaman aşımına uğrıyarak sukut etmelerini ve neticede suçluların cezasız kalmalarını intaç 
ve böyljelikle orman tahribat ve kaçakçılığının artmasına âmil olmaktadır. Bu sebeple orman, suçla
rında da zaman aşımının Türk Ceza Kanununun 9 neu babında yazılı hükümlere irca edilerek ana 
prensiplere melun aimken sakın kalıp tatbikat kolaylıkları sağlanacağı mülâhazasiyle 132 nci 
maddenin kaldırılması zaruri görülmüştür. 

Ek maddeler 

17. i 3116 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 10 seneden fazla bir za
man geçmiştir. Bu süre içinde kanunun tatbikatında bâzı aksaklıklar görülmüş bunların bir kıs
mı birijhi madde ile yeni zaruret ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak değiştirilmiş ise de yine tatbi
katta tjesadüf edilen güçlükleri bilhassa Orman İdaresiyle ilgililer arasında vuku bulan anlaşmazlık
ları önlemek zaruretiyle ana kanuna bâzı ek maddeler ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Ormancılığı ilerlemiş muasır memleketlerde olduğu gibi ormanı kendi hududu içinde korumak 
ve kontrol etmek ve bugünkü mevzuat icapları olarak da şehir ve kasabalar dahilindeki kontrollerle 
hem Gıtnıan idaresi ve hem de orman işleri ile ilgili vatandaşı fazlaca işgal etmemek maksadiyle ek 
ikinci ıjrıadde; 

Orajıan İşletmelerinde yalnız tomruk istihsali esasına matuf bir çalışmayı temin ve kereste sana
yiini dje şahsi teşebbüse bırakmak gayesiyle ek üçüncü madde; 

Onıfıan içinde ve yakınında oturup geçimlerini kendi topraklarından sağlıyamıyan vatandaşların 
sâylerini daha faydalı ve verimli kılmak ve onlara her an için ormanda iş sahası bulmak maksadiyle 
ek dördüncü madde; 

Yukardan beri tafsilâtiyle arz ve izalı edilmiş olan esbap ve avamil tahtı tesirinde mevcudiyeti 
ve verimleri hissedilir derecede azalmış bulunan yurt ormanlarının bugünkü varlıkları ve verimleri 
nispetimde istihsallerinin birinci derecede köylü vatandaşların zatî ve pazar ihtiyaçlariyle yine köy 
ve kasabalardaki daha ziyade tarım araçları imal etmekle meşgul küçük sanat erbabı ihtiyaçlarına 
cevap germek gayesi göz Önünde tutularak ek beşinci madde; 

Orajıan içinde rüzgârdan devrilmiş veya kaçak olarak kesilmiş ağaçların ayrı bir işaretle belli 
edileceğine dair ana kanunda bir hüküm mevcut olmadığından bu hususu sağlamak üzere ek altıncı 
madde j 

An£ kanunim 86 ncı maddesinin tadili hakkındaki mucip sebeplerle de arz ve izah edildiği veç
hile orjnan yetiştirecek müteşebbislere kuruluş kredisi sağlamak için ek yedinci madde; 

Orniıan fidanlıklarından birçok masraflar ihtiyariyle elde edilen ve parasız olarak köy ve belde
lere verilen fidanlara gerekli ihtimam gösterilmemesi yüzünden ana kanunun 80 nci maddesiyle der
piş edijen maksat ve gaye temin edilemediği cihetie bu mahzuru önlemek ve cezai müeyyide olmak 
üzere ejfe 8 nci madde; 

Ani kanunun tadile tâbi tutulmamış olan 93 ncü maddesi müeyyidesiz bulunduğundan yargmlarm 
önlenmjesi ve bu hususta ilgili memurları vazifeye bağlamak maksadıyla ek dokuzuncu madde; 

( S. Sayiii : 277 ) 



— 6 — 
Yeniden yetiştirilecek ormanların korunmasını ve bu uğurda sarf olunan emeklerin siya netini te

in inen ek onuncu madde; 
Kanuna muhalif olarak ormanlardan kesilen ve kaçırılan emvale ait tazminatın: ne gibi esaslara 

dayanılarak tahakkuk ettirileceği ve tahrip edilen sahalardaki ağaçlandırma masraflarının, hangi 
esaslara göre tesbit olunaeğı ana kanunda tavzih edilmemiş olduğundan ek 11, 12 nei maddeler ile bu 
eksiklikler tumandanmıştır. 

Tasarıdaki ek 13 ncü madde ile mahkûmiyetle neticelenen orman suçlarında suç mahsulü orman 
emvali ile suç araçlarının ve nakil vasıtalarının müsaderesine istihlâk edilmişse kıymetlerinin taz
minine hükmolunması sağlanmıştır. 

Ek 3 ncü maddede Devlet Orman İşletmelerinde lüzum ve zaruret olmadıkça yalnız hanı madde 
istihsaline matuf bir çalışma yapılacağı kayıt edilmiş bulunduğundan mezkûr madde hükmüne mu
vazi olarak geçici birinci madde ile halen Devlet Orman İşletmelerinin elinde bulunan fabrikaların 
imkân hâsıl oldukça tasfiyesi derpiş olunmuştur, 

Balıkesir Milletvekili Eminittin ÇeliköVün Orman Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak 
kında Kanun teklifi (2/114) 

22 . Yİ . 19 İH 

Yüksek Daşkanlığa 

18 . 11 . 1937 günlü ve 3.116 sayılı Orman Kanununun bugünkü ihtiyaç ve şartlara güre ba-ı 
maddelerini değiştirir ve yeni ek kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunduğumu derin saygılarımla 
arzederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çelik öz 

3116 sayılı Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
Kanun teklifi 

Gerekçesi 

Yıllardan beri ormanların ve halkın karşılıklı birbirlerine ettikleri eza ve cefa üzerinde dikka
timi teksif ile derdin içinde yüzmüş ve onultma çareleri aram ışınıdır. Bu hususta Kamutay yük
sek huzurunda da zaman, zaman beyanatımla olması lâzımgeleni arzdan hali kalmamışımdır. 

3116 sayılı Kanunun tatbikattaki sonuçlarını ve bu yüzden halkın ve hattâ ormanlarımızın uğ
radığı zararları mübalâğa etmeksizin facialı görmemek mümkün değildir. 

3116 sayılı Kanunun etüd ile bugünkü durum ve şartlara uydurmak ve ihtiyaçlarla dengeştir-
nıek gerekliğini inanmış bulunuyorum. 

Seylaptan doğan çok daha evvelki, dünkü ve bugünkü acıklı hallerin, ormanlarımızın her hangi 
bir suretle gelişi güzel harap ve yok edilivermesi yüzünden ileri geldiğine de inanıyorum. 

3116 numaralı Kanunun tadilini istihdaf eden bir tasarının getirilmesini bir yıldır bekliyorum. 
Çünkü bu çok lâzım bir harekettir. Bir vatandaşın iddia ettiği bir hak üstünde, Geçici Dilekçe Ko
misyonunda Orman Umum Müdürlüğü mümessilinin dinlenmesi sırasında bir sorma: 

3116 sayılı Kanunun tadili mutasavver değildir. Demesi beni kamçılamış ve Orman Umum Mü
dürlüğünün 85 özel sayılı yayını da işbu teklifimi zaruri kılmış ve hattâ tacil eylemiştir: 

Orman ve ormancılık durumumuzla yurdumuzda orman teknik araştırma enstitüsü kurulması 
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imkânlarııüzerinde tetkiklerde bulunmak üzere Tarım Bakanlığı tarafından davet edilen isveç Or
man Tekıjtik Araştırma Enstitüsü Müdürü Prolesör Manfred Nâslund'un 9 . IV . 1948 - 9 . V . 1948 
günleri arasında yaptığı bir aylık tetkikat sonunda, Tarım Bakanlığına sunduğu raporunda,: 

Türkiye'deki ormanların durumunda görülen en bariz vasıf tahrip edilmiş çok geniş orman sa
halarının mevcudiyetidir. Ormancılığın yapmak zorunda olduğu en önemli iş, şüphesizki, gittikçe 
genişliyem bu tahribatı durdurmaktır. Yakın gelecekte Türkiye'nin geri kalan yaşlı ormanlarının 
tamamen ortadan kalkması suretiyle, memleketin ve halkın telâfisi mümkün olmıyan bir zararla 
karşılaşması arzu edilmiyorsa bu iş zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. 

Ormanların çok elverişsiz durumunu meydana getiren başlıca sebepler: 
1. Muhtelif kimselerin mülkiyetinde olan arazide olduğu gibi ziraat yapılan orman ve otlak 

olarak kullanılan arazide muntazam sınırlama yoktur. 
2. Or<nan ve otlak - kısmen ziraatle ilgili olarak - kısmen de ayrı bir maişet A^asıtası olarak 

kullanılmaktadır. 
',). Ortnan yangınlarına, luiçümsennıiyecek bir vüsatte iş imkânları veya ziraate elverişli ara

zinin meyjdana gelmesini sağlamak maksadiyle halk tarafından kasten sebebiyet verilmektedir. 
4. Ziriaai" ve otlatma için düzensiz orman aç mıları yapılmakladır. 
5. Oriiıan afazisi, içinde uygunsuz bir iskân sivaseti takip olunmakta ve orman içi dağlık zi

raat arazijsinin hudutları tedricen ve usulsüz olarak genişlemekledir. 
6. Karnına aykırı ve usulsüz kesim yapılmaktadır. 
7. Aşırı kesim mevcuttur. 
Ormanların durumla.! mm ıslahı için alınması gereken tedbirler: 

1. Türkiye'de mevcut bütün ormanların genel servet takdirlerinin yapılması. 
2. Ofman arazisi ile ziraat arazisinin ve muhtelif kimselere ait mülklerin sınırlanması. 
3. Otrnan otlaklarının tanzimi. 
4. Orman yangınlarına karşı tedbirler. 
5. Ormanlık arazide iskân işlerinin düzenlenmesi. 
6. Uygunsuz ve usulsüz kesimlerin önlenmesi. 
7. Kesimlerin azaltılması. 
8. Odun kullanılabilecek olan maddeler istihsalinin artırılması. 
9. Ormanların rasyonel bakımı. 

10. Otmancılık araştırılmalarının genişletilmesi. 
11. O^man propagandası. 
12. Mjaden direği meselesi. 
13. S^ep bölgelerde kereste temini. 
14. Tahrip edilen ormanların ihyası. 
15. Fidanlıklar. 
16. Ohnan idaresinin teşkilâtı. 
17. taİhsisat meselesi. 
18. Ojrman Kanunundaki cezai ahkâmın .şiddetlendirilmesi. 

tavsiye edilmektedir. 
Bundaiı evvel getirilen mütahassısm raporlarında: 
— Türjtiye 'nin orman işlerinde senelerden beri birçok değerli orman mütehassıslarının çalıştık

ları şüphe|; götürmez bir hakikattir. Türkiyenin orman teşkilâtı ve idare sistemi bu gibi mütehassıs
ların yarcjimı ile vücuda gelmiştir. Buna rağmen, uzun senelerden beri, Türkiye'de çalışan orman 
mütehassıslarının mesailerinden bugün ormanlarda çok belirsiz bir iz görülmesindeki başlıca sebep, 
bu mütehassısların düşünce ve tekliflerinin tatbik olunmam asıdır. 

Denilmiektedir. 
Vaziyej: bu merkezde olduğu halde - ilgili makamlar tarafından - bugünün şartlarına uygun bir 

kanun tasferısı yapılıp Büyük Millet Meclisine sunulduğunu görememek, duymamak gönlümün razı 
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olmadığı bir haldir. Ondan ötürü bizzat tetkiklerde bulundum. 

Döviz sıkıntısı bulunduğu bir sırada, İskandinavya'dan getirilen mütehassısın raporu bütün Milet-
vekillerine dağıtıldı: 

Bu mütehassısın ileri sürdüğü fikirler, kâğıt üzerinde kalıp kitaplıklar arasındaki eserler ara
sına konulmamalı, memleketin bünyesine uygun olanlar derhal tatbik edilmelidir düşüncesi kafamda 
yer etti. 

Hastalığı mütehassıslara teşhis ettiriyoruz, teşhisten sonra harekete geçmiyoruz. Bu, bir hasta
lıktır. 

İnkılâbı yapan C. H. P. , Büyük Milletin büyük varlıklarını halka ve memlekete yarar bir şe
kilde kurtarmalıdır. 

Ormanlarımızın sınırları tesbit olunmakta ve orman sınırları kuru duvar ve taş yığınlariyle belli 
edilmekte ise de bu geçici, işaretlerin ömürleri uzun sürmiyerek komisyonların ayrılmalarına müta-
akıp ortada kalmakta ve orman sınırları ancak kâğıt üzerinde kalmaktadır. 

Mütehassısın raporunda da belirtildiği veçhile hususi arazi ile Devlete ait sınırlar - sabit Hudut 
taşlariyle - arz üzerinde belirtilmelidir. Bu maksatla kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine lü
zum görülmüş ve yeni şekli teklifte gösterilmiştir. 

Komisyon tarafından tutulan tutanak özetlerinin ilân şekli ve teferruatı ve memur olmıyanlara 
ne şekilde ücret verileceği ve öteden beri ziraat edil eğelen arazinin orman sınırları içine alınmaması 
ve sınırlar belirtilirken bu gibi hoşnutsuzluğa mucip hareketleri önlemek ve ikaz etmek maksadiyle 
bir de birer ziraat mühendisinin komisyonlara iltihakı zaruri ve mutlak görülmüş ve bu mülâha
zalara dayanılarak teklife yeni hükümler konulmuştur. 

Bilhassa hukukçu üye olarak komisyonlara tâyin edileceklerin bu işe rağbetini sağlamak mak
sadiyle kanunda 100 lira ile 200 lira arasında tahdit olunan aylık ücretin artırılması hedef tutul
muştu]'. 

Belediye ve köy kurulları tarafından bilirkişi olarak verilecek kimselere kanunda tâyin olunan 
ücret pek azdır, kanuni kesintilerden sonra elegeçen paranın hakikaten çok az olması hemen her 
yerde bu vazifeye rağbet edilmemesini intaç etmektedir. Diğer taraftan bilirkişi olarak seçile
cek kimselerin muhitinin az çok tanınmış ve ilerigelenlerinden bulunması da bu kanaati daha, çok 
takviye etmektedir. Bu itibarla gündelik miktarının ziyadeleştirilmesi maksada uygun görülmüş
tür. 

Komisyon başkan ve üyelerine Harcırah Kararnamesi hükümleri dışında olarak maktuan 150 
kuruş gündelik verilmesi doğru bulunmamıştır. 

Sınırlama komisyonlarının mevsimin birçok zorluklarına göğüs gererek arazi üzerinde 6 ay 
gibi uzun bir zaman müstemirren çalışmak gibi feragatli emeklerine karşılık mülkiye Harcırah 
Kararnamesi hükümleri üstünde gündelik verilmesi bile münasip iken bunların istisnai muamele 
ile mağduriyetlerine meydan verilmesi hak ve adalet kaidelerine ve bahusus orman siyasetinin 
gayesine uygun değildir; nitekim bu hal bu işlegörevli olanların vazifeye bağlılıklarını bile kır
mıştır. denebilir. Bunu önlemek için komisyonlarda çalışanların da öteki memurlar gibi Harcı
rah Kararnamesinin umumi hükümlerinden faydalanmalarının temini yerinde görülmüştür. 

Devlet ormanlarından istifade hakkını haiz köylülere âzami kolaylık göstermek maksadiyle 
eski hükümler bugünkü şartlara uygun bir halesokulmuştur. 

Diğer hükümler, tatbikattan alman ve tetkikatından çıkan neticelere göre değiştirilmiştir. 
Orman suçlarından doğan dâvaların gerçi mahkemelerce acele mevaddan sayılarak görülmesi ka

nun iktizasından ise de suç yeri erinin şehirlerden uzak bulunması ve hâkimlerin çok defa yerinde 
keşif yapmak lüzumunu hissetmeleri, halbuki yılın bütün mevsimlerinde keşif yapılamaması, bundan 
başka sanıkların çok defa davete uymıyarak mahkemeye gelmemeleri ve ihzaren celplerine zaruret 
hâsıl olması gibi sebepler ile karara bağlanmasının çok kereler geciktiği ve zaman aşımından dâva
ların düştükleri görülmekte ve cezai müeyyidelerden beklenilen faydalar alınamamaktadır. Bu se
beple dâvalarda kısa zaman aşımından vazgeçilerek umumi hükümlere uyulması yerinde bulun
muştur. 
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Devlet! ormanlarının Devlet eliyle işletilmesi işlerinde devamlı işletmeye elverişli olan orman
lar Devlet eline, devamlı işletmeye elverişli olmıyanlar ve masraflarını korumıyanlar hususi te
şebbüslere- verilmek suretiyle işletilmesi daha muvafık olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Yarım tedbirlerle kıymet ve hizmetleri sonsuz olan ormanlarımızı harap edip bitiren yangınlar 
önlenemez. 

Varlıkları memleketimiz için lüzumlu ve sahaları - her medeni memlekette bulunması icap 
eden - normal haddin dununda bulunan ormanlarımızın korunması hususunda halka ve Devlet 
teşkilâtın^ düşen vazife ve sorumluluklar hakkında yeni hükümler konulmuştur. 

Ağaç yoksulluğuna karşı yeni hükümler vaz'edilmiş ve tedbirler sağlanmıştır. 
Bunlardan başka şöyle de düşünülmüştür: 
Azgın i sel »ularını meydana getiren yegâne âmil, dağlardaki ormanların yok edilip toprağın 

çıplaklaştanlmasında, tabiat ananın gücendirilmesinde aranmalıdır. 
Bu selleri önliyecek en kesin tedbirlerden en mühimi, çıplak dağlara sık çam fidanları ve da

imi nebatlar dikip ormanları yeniden meydana getirmeye çalışmaktır. Yoksa her sürekli yağmur
lardan sonra meydana gelecek büyük su kütleleri dağlardan koparıp getireceği toprak ve çakıllar
la nehirlerin yatağını dolduracak, setleri yıka,cak, aşacak, feyyaz ovaları berbat edecektir. Bu iti
barla, mıihafazaya ayrılan ormanlarda, derhal bir jandarma karakolu açılarak muhafazasının bun
lara tevdii ve mesul tutulmaları bugünün şartlarına daha uygun ve denk düşeceği düşünülmüş
tür. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ EMİNİTTİN 
ÇELÎKÖZ'ÜN TEKLİFİ 

3116 saydı Orman Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunda değişiklik yapümastna 

dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 3116 sayılı Orman Kanunun 
5, 7, 10, 12, 23, 24, 25, 31, 33. 34, 35, 41, 75, 80, 
81, 83, 87, 88, 91, 95, 100, 104, 105, 106, 108, 
109,112| 113, 114, 115, 116, 11», 120, 122, 126, 129, 
130, 131j, 132, nci maddeleri aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, 
kışlak, sulak ve diğer ormanlar ve her nevi ara
zi ile sınırları arz üzerinde sabit sınır taşlariyle 
belli edjlir. Ve bu işi aşağıdaki komisyonlar ya
par. Bıî komisyonlar. Tarım Bakanlığınca tâ
yin edijecek bir orman başmühendisi veya mü-
hendisiiıin başkanlığı altında bir veya iki orman 
mühendisi - yüksek mühendis bulunmadığı tak
dirde - mühendis yardımcısı ve hukuk mezunla
rı arasından Tarım Bakanlığınca barem derece
sine göre tâyin edlecek bir hukukçu ve yine 
Tarım Bakanlığınca tâyin edilecek bir ziraat 
mühendisinden teşekkül eder. Bu komisyonlara 
lüzumu] kadar kâtip verilebilir. 

Bu komisyonlara beldelerde belediye encü
menleri ve köylerde ihtiyar kurulları tarafından 
seçilecek iki bilir kişi iltihak eder. Bilir kişile
rin reyleri ve mütalâaları komisyonu takyit et
mez. Bilir kişilerin komisyona, katılmamaları yü
zünden sınırlama işleri geri bırakılamaz ; mahal
lî teşkilâtı da bu işi görebilir. 

Askerî yasak bölgelerdeki ormanların sınır
ları belli edilirken Millî Savunma Bakanlığıma 
da bir temsilcisi bu komisyonlara katılır. Ko
misyonların işe başlıyacakları gün, mahallin en 
büyük mülkiye memuru tarafından - ilişiği olan 
ilce ve bucaklarda - bir ay önce ilân olunur. 

Madde 7. — Komisyonların sınırlamaya ait 
tutanak özetleri resmî ve mahallî gazete ile ilân 
edilir. Sınırları gösteren kroki de dâhil olduğu 
halde bunların birer örneği ilgili belde ve köy
lerin münasip yerlerine asılır, ve asılma keyfiye
ti, köylerde köy odası önünde, kasaba ve şehir
lerde belediyeler önünde bağırtılmak suretiyle 
ayrıca ilân edilir. Asılma günü beldelerde be-
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lediye encümenlerinin, köylerde muhtarların tas
dik edecekleri bir belge ile tevsik olunur. 

Bu asılma şahsan tebliğ hükmündedir. Tu
tanak özetleri münderecatına razı olmıyanlar ilân 
tarihinden itibaren, «ay içinde yetkili mahallî 
yargıçlığına baş vurarak itiraz edebilirler. Bu 
süre içinde itiraz vuku bulmazsa veya dâvanın 
devamı sırasında takipsizlik sebebiyle dâva mü
racaata kalıp Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun değişen 408 nci maddesi gereğince dâva 
yenilenineeye kadar dosyanın muameleden kaldı
rılmasına mahkemece karar verilmiş olursa ko 
misyon kararları kesinleşir ve ilgililerin dâva 
hakları düşer. 

Orman mülkiyetine ait dâvalarda husumet -
Hazine adına - Orman idaresine teveccüh eder. 

Madde 10. — 10 neu madde hükümden kal
dırılmıştır. 

Madde 12. — Sınırlama komisyonlarına tâyin 
edilecek hukukçu üye ile ziraat mühendisi - ba
rem derecelerine göre - maaşla veya Orman Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanununun (D) cetvelin
deki kadrolardan, verilmek üzere 300 - 400 lira 
aylık ücretlerle istihdam olunurlar. 

Kâtiplere de yine (D) cetvelindeki kadrolar
dan münasip ücret verilir. 

Sınırlama komisyonlarına tâyin edilecek olan 
başkan ve üyeler memur değillerse bunların her 
birine ayda 250 liradan 800 liraya kadar ücret 
verilir. 

Belediye ve köy ihtiyar kurulları tarafından bi
lirkişi olarak seçileceklere 200 kuruştan 300 ku
ruşa kadar, kâtiplere de 150 kuruşu aşmamak 
üzere yemiye verilir. 

Bilirkişi ile kâtiplere - vazifeye gidecekleri 
yerlere kadar - Kim. başına 45 kuruşu geçmemek 
üzere mûtat nakil vasıtaları ücreti olarak sarfe-
decekleri hakikî miktar derecesinde nakil vası
tası ücreti verilir. Memur olsun, ücretli olsun, 
başkan ve üyelere dahi aynı şekilde nakil vası
tası ücreti verilmekle beraber vazife başında ge
çirecekleri her gün için Harcırah Kararnamesine 
tevfikan seyahat yevmiyesi verilir. 

Sınırlama komisyonlarındaki gerek memur ve 
gerekse memur olmıyan başkan ve üyelerle kâtip
lerin maaş, ücret, yevmiye ve nakil vasıta para
ları ve sair masraflar - her yıl hesap edilerek -
bütçeye konur. 

( S. Saj 

Madde 20. — Devlet eliyle işletilmesi ekono
mik prensiplere uygun olmıyan ormanlardan çı
karılan kerestelik ve yakacaktan başka diğer her 
nevi orman mahsulleri de umumi hükümlere 
göre artırmaya çıkarılabileceği gibi, geçimleri 
öteden beri bu mahsulleri toplayıp satmaya bağ
lı olan ve ormana on kilometre mesafe dahilin
deki köylülere - tarife bedelini ödemek şartiyle -
gösterilecek mıntakada tâyin edilecek müddet
ler içinde toplayıp ormandan çıkarmak üzere izin 
verilir ve bu mahsuller, yetkili ve görevli me
murlar tarafından verilecek nakliye ile pazar, is
kele ve istasyonlara götürülerek satılır. 

Madde 23. — Ormanlardan dikili kuru ağaç, 
kuru kök kesmek veya çıkarmak, kuru ağaçlar
dan kabuk ve çıra almak, salep, yer mantarı, 
kitre, soğan, kocayemiş, alıç gibi toprak mahsul
leri ile meyveleri, kuru yaprakları toplayıp gö
türmek ve her çeşit artık ve yerde yatık devril
miş, kuru ağaç, toprak, kum, çakıl taşı ve taş 
çıkarmak ve mazı, kozalak ve sair orman tohum
ları toplamak ormanlarda ve orman sınırları 
içindeki göl, dere ve cavlarda avlanmak Orman 
İdaresinden izin almaya ve bu idarenin tâyin 
edeceği şart ve müddetlere bağlıdır. 

Madde 24. — Devlet ormanlarının sınırları 
İçinde maden araştırmak için Tarım Bakanlığın
dan, taş ocakları araştırmak için de Orman İda
resinden izin almak şarttır. Gerek evvelden ve 
gerekse yeniden izin alan arayıcılar araştırmaya 
başlamadan evvel arıyacağı yeri Tarım Ba
kanlığına veya Orman İdaresine haber vermiye 
ve izin almıya ve ormanlara zarar gelecek hal
lerde Orman iîdaresinin göstereceği tedbirleri 
kabul etmeye ve yapmıya mecburdurlar. 

Taş ocağı işletmek için Tarım Bakanlığından 
ve maden işletmek için Bakanlar Kurulundan 
karar alınmak şarttır. Ve bu kararlar verilirken 
her hangi taş ocağı veya madenin işletilmesinin 
ormana, vereceği zarar göz önünde tutulur. Or
mana vereceği zararın izalesi mümkün olmıyan 
ahvalde taş ocağı veya maden araştırılması veya 
işletilmesi için izin verilemez. 

Madde 25. — Devlet ormanlarının içinde ve 
dışında tarla açmak her çeşit binalar ve ağıl in
şa etmek ve hayvanların barınmasına mahsus 
yerler yapmak yasaktır. 

3116 sayılı Orman Kanunu yürürlüğe girdk-
ten sonra orman içinde ve bitişiğinde açılmış olan 
tarlaları mahallî orman teşkilâtı tarafından to-
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hum atmek veya muni surette yetiştirilmiş, en 
çabuk! büyüyen fidanlar dikmek suretiyle he
men ağaçlandırılır ve eski haline getirilir. 

M^dde 31. — Devamlı bir işletmeye elverişli 
olan Devlet ormanları Devlet tarafından de
vamlı işletmeye elverişli olmıyan Devlet orman
ları - Umumi hükümlere göre - hususi teşebbüs
ler tarafından işletilir. 

Madde 33. — Kesilecek ağaçlar koru orman
larında numaralanır ve dipleri Devlet çekici ile 
damgalanır. Numara ve damga dip kütükte ka
lacak surette kesilir. Dip kütüğün yüksekliği 
dip kutrunun yarısını geçemez. Baltalıklarda ise 
kesilmiyerek kalacak olan ağaçiar iyice belli 
olacak şekilde işaretlenir. 

Damgalı ve numaralı ağaçlar mahallî şartla
ra göre ya Devlet eliyle kestirilir veyahut da 
mahijlindeki iktisadi iş sahasını genişletmek 
maksadiyle - genel hükümlere göre - hususi te
şebbüslere yaptırılır. 

Madde 34. — Devlet orman çekiçleri dikili 
tomruk ve kereste ve sanayi odunu içm olmak. 
üzere 4 nevidir: 

Tenzilâtlı tarife ile verilenler tenzilâtlı ta
rife damgasiyle, tarifesiz verilenler parasız veri
len damga ile diğerleri modelleri tüzükte gös
terilecek damgalarla damgalanır. 

Çekicin ait olduğu memurlardan gayrisi ta
rafından kullanılması yasaktır. 

Madde 35. — Her tomruk tam ortasından ka
buksuz olarak haç vari pergel ile ve kabuklu 
olaraik satılanlar kabuk payları düşülerek ölçü
lür. Numarası, kalınlığı, boyu, nevi deftere ya
zılmakla beraber her tomruk numaratörle nu
maralanır ve damgalanır. Yakacak odunu ka
buklu olarak ster üzerinden satılır. 

Madde 41. — Devlet ormanlarının içinde yay
lak, kışlak, otlak, ve sulak ve sulama gibi hak
ları planlar bu haklermdan istifade edebilmele
ri için tiftik ve kara keçi ve deveden başka 
hayvianlarını çoban nezareti altında ve gösteri
len yollar üzerinden götürüp getirmeye ve or
man m emurian tarafından tâyin edilen tedbir
lere riayet etmeye mecburdurlar. 

Kara keçi tiftik ve develeri orman teşkil et-
miyen çalılık, fundalık, ve bunlara benzer yer
lerde otlatmak üzere sahipleri izin almıya mec

burdurlar. Bu gibi yerler sınırlama komisyon
ları tarafından - her şeyden önce - arz üzerinde 
ve sınırları sabit işaretlerle belli edilir. 

Madde 75. — Sahipli ormanlarla ormanlar 
içinde veya bitişiğindeki Ziraat arazisi içinde 
meyveli ve meyvesiz ağaçlara arız olan muzır bö
ceklerle bunların sahipleri orman mühendisleri 
tarafından verilen raporlarla tesbit edilecek ma
razların ve haşaratın tedavi ve imhasını ve her 
türlü tahribat icrasını temine mecburdurlar tâ
yin edilecek süre içinde orman sahipleri bun
ları yapmazlarsa bu işler Orman İdaresince ya
pılır ve masrafı kendilerinden alınır. 

Madde 80. — Muayyen bir ormanı olmıyan 
ve muhiti itibariyle ağaçsız olan mmtakalardaki 
köy ve belediyeler kendi sınırları içinde en az 
beş hektar vüsatinde kavak ve söğüt ağacı yetiş
tirmekle mükelleftirler. Bu mükellefiyete tâbi 
olacak köy ve belediyeler bütçelerine gerekli tah
sisatı korlar. Kavaklık ve söğütlüğün yeri Or
man İdaresinin en büyük memurunun iştirakiy
le il ve ilce idare kurullarınca belli edilir. 

Bu suretle kavak ve söğüt yetiştirilecek yer
lerde bu işe elverişli Devlete ait arazi meveuct 
ise bu arazi, menşei ne olarsa olsun köy veya 
belediye şahsiyeti hükmiyesi namına meccanen 
terk ve temlik olunur. 

Böylece arazi temin edemiyenler intifaı umu
ma ait yerlerde köyün ve belediyenin gelir kay
nağı olan yerlerden fazlasını kısmen veya ta
mamen köylerde ihtiyar kurulları, beldelerde 
belediye meclisleri kararı ve en büyük mülkiye 
memurunun tasdikiyle ayırarak bu işe tahsis 
edebilirler. 

Bu yollardan birisi ile arazi temin edemiyen 
köy Ve belediyeler bu iş için icabedecek araziyi 
köy ve belediyelerin istimlâk kanunlarına göre 
ve kamulaştırma suretiyle tedarike mecbur
durlar. 

Bu suretle yetiştirilen ağaç ve fidanları 
kesmek, yaralamak, kabuklarını soymak tekmil 
dallarını koparmak ve bu sahaya hayvan sok
mak yasaktır. 

Madde 83. — Şimendifer idareleri, Devlet 
ve vilâyet, belediye ve köyler yeniden yapacak
ları soşalarla diğer yolların kenarlarına fi
dan dikmek, bunları yetiştirmek ve korumakla 
mükelleftirler. Bunları sökmek, kesmek, yara
lamak, kabuklarını soymak yasaktır. 
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Madde 84. — Orman İdaresi orman yetişti
recek olan köy ve belediyelerin fidan ihtiyaç
larını karşılamak üzere mmtaka orman fidanlık
ları tesisine mecburdur. Fidanlıkların tesisinde 
bu kabîl köy ve belediyelere yakınlığı ve fidan
ların cinsi ve nevini tâyinde muhite uygunluğu 
gözetilir. 

Fidanlar ilgililere parasız olarak tevzi olu
nur. İcabında alâkalıların ve mali iktidarı 
olanların köy ve belediyelerin ağaçlama yapa
cakları yerlere kadar parasız olarak götürüle-
bilir. 

Madde 85. — Orman sınırları dışında olup da 
yeniden orman yetiştirilmesine 'Bakanlar Ku
rulunca karar verilecek olan yerlerde Orman 
Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Tarım Bakan
lığınca tasdik edilecek ağaçlandınna plânlarına 
göre Orman İdaresi tarafından böyle yerler 
ğaçlandırılır. 

Ağaçlandırılacak sahaların mülkiyeti evel-
«mirde Hazine adına tescil olunur. 

Sahipli arazide mevcut bataklıkların sıhhi 
sebeplerden dolayı ağaçlandırma suretiyle kuru
tulması veya halkın, memleketin sıhhat, selâmet 
ve menfaati icabı ağaçlandırılması zarureti ta
hakkuk eden arazide ağaçlandırma işi Orman 
İdaresince yapılır. Bu takdirde arazi sahihine 
2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 
son fıkrasında yazılı bedel, tazminat olarak 
verilir. 

Madde 88. — Ormanların içinde veya yakı
nında yangın belirtisi sezen veya ateş gören her
kes - Takati dâhilinde ise ateşi söndürmeye, 
değil ise - Bunu derhal Orman İdaresine veya 
en yakın muhtar, jandarma dairesine veya mül
kiye amirliğine haber vermiye mecburdur. 

Ormanların içinde ve yakınında ateş yak
mak, sönmemiş sigara, kav ve yangın çıkara
bilecek diğer maddeleri atmak ve şimendifer 
lokomotiflerinin ormanhîc bölgelerden geçer
ken ateş temizlemek yasaktır. 

Lokomotiflerin bacalarından kıvılcımların 
sıçramamaları için tel kafes veya buna benzer 
.tedbirler almak mecburidir. 

Madde 91. — Ormanlarda yangın söndürül
mesi için gideceklerin muayyen tarifeli vasıta 
ile hareket ettikleri takdirde ücretleri Orman 
idaresi tarafından ödeneceği gibi müstacel za

manlarda yetkili memurların görecekleri lüzum 
üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vası
talarla da gidebilirler. Bunların ücreti de Or
man İdaresi tarafından ödenebilir. 

Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet Ormanlarında Orman İdaresi di
ğer ormanlarda alâkalılar tarafından 200 ku
ruşa kadar gündelik verilir. 

Madde 95. — Bütün ormanlarda yapılacak 
kesimlerden kalacak ve zarar verecek olan ar
tıkların boş mahallinde toplatılması yahut or
man dışına çıkarılması ve bu temizliğin ormanın 
içinde ve yakınında bulunan 18 yaşını bitirip 
50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfus tara
fından yapılması mecburidir. 

Ormanın dışında veya boş mahalline çıkarı
lan artıklar zatî ihtiyaç olarak çıkaran köylü
lere verilir. 

Madde 100. — 98 nci maddeye göre silâh ta
şımaya yetkili olan orman memurları kendileri
ne verilen silâh ve levazımı temiz tutmaya mec-
budurlar. Bunları hiçbir sebep ve bahane ile baş
kalarına veremezler ve satamazlar aksi hare
kette bulunanlar inzibati cihetten 2094 numaralı 
Kanun hükümlerine ve cezai cihetten de Türk 
(/eza Kanunu hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Ücretli memurlar hakkında işin mahiyetini» 
göre aylık kesme veya işten çıkarma cezası tat
bik olunur ve zarar ayrıca ödettirilir. 

Madde 104. — 17, 18 ve 19 ncu maddeler 
hükümlerine göre zatî ihtiyaçları için kendile
rine verilen kerestelik ağaç veya mahrukatı 
başkalarına satanlar - satılan şeyin miktarı na
zarı itibara alınarak - 20 liradan 100 liraya ka
dar hafif para cezasiyle cezalandırılır ve satı
lan malın müsaderesine karar verilir. Müsadere 
mümkün olmadığı takdirde satış tutarının 
ödettirilmesine mahkemece karar verilir. 

Madde 105. — Ormanlardaki yaş ağaçların 
kabuğunu soyanlar ve bu ağaçları yaralıyanlar 
boğanlar, tepelerini veya dallarını koparanlar 
veya kesenler bunlardan çıra ve yalamuk çıka
ranlar, burç alanlar, orman örtüsünü kaldıran
lar, orman toprağını kuvvetlendirmek için diki
len her çeşit nebatları zedeliyenler veya kopa
ranlarla izinsiz ağaç kesenler, genç fidanları ze-
deliyen, kıran, koparan, söken ve kesenler - ya
pılan zararın ehemmiyeti nazarı itibara alına-
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rak - bir aydan altı aya kadar hapis ve 100 lira
dan 50Ûi liraya kadar ağır para cezası ile ceza • 
landırü^r ve muhakemeleri mevkufen görülür. 

Ağa§ kesmeden gayrı hallerde yapılan zarar 
çok hafjif olursa yalnız para cezası hükmedilir. 
Bu surettle çıkarılan ağaç ve mahsullerin de mü
saderesine karar verilir, istek halinde müsade
reden ayrı olarak tazminata da hükmolunur. Bu 
tazmmajt, Devlet ormanları için yapılan mıntaka 
tarifesinde gösterilen bedeldir. 

80 vıe 83 ncü maddelerin son fıkralarına ay
kırı hareket edenler Türk Ceza Kanununun 
516 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yazılı hapis 
vo para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 106. —• Geçen maddede yazılan işle
ri ormap sahipleri yaparsa yapılan zararın mik
tarına göre bir haftadan 3 aya kadar hapis ve 
50 l iraîan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezai anıdırılır. Ve bu suretle çıkarılan ağaç ve 
mahsullerin de müsaderesine karar verilir. 

75 ilci maddeye aykırı hareket edenler 50 li
radan 500 liraya kadar para cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Macjde 108. — 24 ncü maddeye aykırı ola
rak ruhsat almadan maden araştıran ve imal 
edenleri maden nizamnamesinin 43 ncü madde
sinde yazılı ceza ile cezalandırılırlar. îzin alma
dan orjmanlarda taş ocakları açanlar veya arı-
yanlar;50 liradan 200 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır ve açtıkları ocaklar ka
pattırılır. Başkaca zarar husule gelmiş ise taz
min ettirilir. İzinle taş ocağı açanlar tâyin olu
nacak itedbirlere riayet etmezlerse bu cezanın 
yarısı jıükmolunmakla beraber bu tedbirlere ri
ayet edilinceye kadar ocakları idarece işletmek
ten menolunur. 

Madde 109. —• 25 nci maddede yasak oldu
ğu yazılı işleri yapanlarla bu maddede yapılması 
izine bağlı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir 
seneye i kadar hapisle cezalandırılır ve muhake
meleri [mevkuf en görülür. Ve istek halinde za
rar vajrsa tazminata, da hükmolunur ve açılan 
tarla I|>evlet ormanları hududu içine alınır; Ya
pılan her çeşit bina, ağıl, kulübe ve benzerleri 
mahkemelerden karar istihsal etmeden yetkili 
memurlar tarafından yıktırılır. 

Majdde 112. — Devlet çekici ile damgalanan 
ağaçlajn keserken bu damgayı '43 ncü maddede 

yazılı şekilde dip kütükte bır.akmıyan.veya yük
sek kesenlerle nakliye tezkeresi almaksızın or
man, mahsullerini çıkaranı ar veya her hangi bir 
yerden bir yere nakledenler ruhsatsız ağaç ke
senlere verilecek ceza ile .cezalandırılırlar. Nak-
liyesiz çıkarılan odun, kömür, kereste ve sair 
mahsullerin müsaderesine de karar verilir. 

Madde 113. — Ormandan kesilen ağaçlardan 
yapılacak tomrukları damgasız olarak istif ma
halline veya başka tarafa gönderenlerle her ne
vi ormanlarda 41 nci madde hükmüne muhalif 
hareket edenler 50 liradan 100 liraya kadar pa
ra cezası ile cezalandırılır. Damgasız nakledilen 
tomrukların müsaderesine karar verilir. 

Madde 114. — 42 nci maddeye göre izin al
maksızın her nevi ormanlara hayvan sokanlar 
sokulan hayvan sayısı nazarı itibara alınarak 
bir aya kadar hafif hapis ve 50 liraya kadar ha
fif para cezası ile cezalandırılırlar. Mezkûr 
maddeye dayanılarak verilen izin kâğıtlarında 
yazılı şart ve tedbirlere riayet edilmemişse yal
nız para cezası hükmolunur. 

Madde 115. — Bir kimse tedbirsizlik veya 
dikkatsizlik veya sanat meslekinde tedbirsizlik 
veya kanun, nizam, emir ve kaidelere riayetsiz
lik neticesi olarak bir ormanın kısmen veya ta
mamen yanmasına sebebiyet verirse bir yıldan 
3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve 
muhakemesi mevkufen görülür-. Yangından hu
sule gelen zararın da ayrıca ödettirilmesine 
hükmolunur. 

Eğer bu fiilden bir şahsın hay atınca tehli
ke hâsıl olursa iki seneden 5 seneye kadar ha
pis cezası ve 50 liradan 150 liraya kadar ağır 
para cezasiyle ve bundan ölüm vukuagelirse 
5 seneden aşağ.- olmamak üzere ağır hapis ve 
100 liradan 500 liraya <\a<lar ağır para cezasına 
hükmedilir. 

Ormanlara ateş vererek kısmen veya tama
men yakanlar 7 seneden aşağı olmamak üzere 
muvakkat ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar 
ve yangından vukuagelen zararın da ayrıca 
ödettirilmesine hükmolunur. 

Madde 116. — 89 ncu maddeye göre orman
larda çıkacak yangınları söndürmek için bu 
maddede gösterilen yetkili memurlarla, işletme 
müdürleri, bölge şefleri ve bakım memurları ta-
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rafından yangın yerlerine gitmeleri, emrolun-
duğu halde gitmiyenler veya gidip de çalışma
yanlar ve kanunun yüklediği vazifeyi yapmak
tan kaçanlar ve güçlük çıkaranlarla 95 nci mad
dede zararları artıkları temizlemiyenlerden 20 
liradan 25 liraya kadar mahallî idari kurulları 
karariyle para cezası almır. Bu ceza âmme pa
ra cezası nev'inden olur, hapse tahvil edilebilir. 
Bu kararlar kesin olup aleyhine söz yoktur. 

Mezkûr maddede yazılı memurlardan yangın 
yerlerine yardımcı göndermiyenler Türk Ceza 
Kanununun 230 ucu maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre cezalandırılırlar. 

Madde 118. — 4785 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin A, B, C, D, bentlerinde yazılı or
manların sınırlarının orman idaresinden yapı
lacak tebligat tarihinden itibaren 3 ay içinde 
muayyen işaretlerle belli etmiyen orman sahip
lerinden 50 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. Bu cezanın infazından sonra 6 ay 
içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse veri
lecek ceza 200 liradan eksik olmaz. 

Madde 120. — 105, 106, 107, 112 ve 113 ncü 
maddelere göre müsaderesine karar verilecek 
olan malları satmalanlar, taşıyanlar, işliyenler, 
kabul edenler veya gizliyenler ve istihlâk eden
ler bu malların miktarına göre 20 liradan 200 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar 
ve taşıt araçlariyle orman emvalinin müsadere
sine de karar verilir. 

Madde 122. — Ağaçlara vurulan resmî damga 
ve numaraları bozanlar ve orman sınırlarındaki 
taksimat ve saireye mahsus işaretleri ve levhaları 
kaldıranlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 
50 liradan 200 liraya kadar para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Madde 126. — Orman yangınlarından müte
vellit suçlar genel hükümler dairesinde vazifeli 
mahkemelerde ve bunun dışında kalan orman 
suçlarına müteallik dâvalar sulh mahkemeleri 
tarafından görülür. 

Madde 129. — Orman bölge şefleriyle bakım 
memurları ormanlar içinde hüviyeti anlaşılanı ı-
yan, hal ve durumları şüphe uyandıran kimse
leri en yakm köy muhtarına ve ihtyar kuruluna 
veya jandarma karakoluna götürüp teslime yet
kilidirler. 

14 — 
| Madde 130. — Ormanlarda başı boş gorüien 

hayvanlar en yakın köy muhtarına veya beledi-
J yelere makbuz karşılığı teslim olunur, hayvan 

sahibi çıkıp tutanağı imza ederse hayvan kendi 
i sine verilir ve 50 liradan 200 liraya kadar para 

cezası ile cezalandırılır. 
Muhtar veya belediyeye teslimden itibaren 15 

gün içinde sahibi bulunmıyan hayvanlar idarece 
usulen satılarak bedeli bankaya yatırılır. Ban
kaya yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi 
çıkmazsa bu bedel Orman İdaresince irat kay
dedilir. 

Madde 131. — Orman Bakım memurları ile 
mahallî bölge şefleri ve diğer işletme âmirleri 
dükkân, mağaza, ticaret ve alı§ veriş yapılan hu
susi evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pan
siyon ve buna benzer yerler ve müştemilâtı umu
ma açık oldukları müddetçe umuma açık yerle
rinde kaçak orman emvalini izin almadan 
ararlar. Bu mahaller umuma açık bulunmadıkla
rı zaman arama mahallin en büyük mülkiye Ami
rinin vereceği yazılı izinle, şehir ve kasabalarla 
hususi evlerde ve müştemilâtında arama mahal
lin en büyük mülkiye âmirinin vereceği izinle, 
bucak merkezleriyle köylerde muhtar veya veki
linin ve bunlar da bulunmadığı takdirde ihtiyar 
kurulundan iki kişinin huzuriyle yapılır. Kaçak 
mallarla her hangi bir yere girilirken veya çıkı
lırken görülen hallerde zahiri delilleri tesbit edi
lerek hemen arama yapılır. Bunlar için izin al
maya lüzum yoktur. 

Madde 132. — 132 nci madde hükümden kal
dırılmıştır. 

Bu kanun gereğince verilen ceza tecil edil
mez. Her hangi bir orman suçundan mahkûm 
olup da bu cezayı çektikten sonra yeniden orman 
suçu işliyenlere bu kanunda yazılı cezalar iki 
katlı olarak hükmolunur. 

3116 sayılı Orman Kanununa eMenen hükümle.-

MADDE 1. — Sahte damga ile damgalan
mış orman mallarını mağaza, dükkân, ev müş
temilâtında ve sair yerlerde bulunduranlar, sa
tanlar, satın alanlar, taşıyanlar, işliyenler, kabul 
edenler veya gizliyenler sahte damgayı kulla
nanlar veya vuranlar gibi ceza görürler. 

MADDE 2. — Ormandan sayılınıyan yerler 
I den kesilecek ağaç ve ağaççıklar tarifesiz emvali 
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dapıg mahsus 

len nakliy^ 
Damg 

damgasız 
Türk Ceza 
fıkrasında 

ası 

a ile damgalanır ve parasız veri-
ile nakledilir. 

z ve nakliyesiz envai zapt edil ir ve 
^.akliyesiz ağaç ve saire çıkaranlar 
Kanununun 526 ncı maddesinin i nci 
yazılı para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDJ3 3. — Sellere karşı muhafazası ge
reken ormanlar 3116 sayılı Orman Kanununun 

43 ncü maddesindeki tarifler dairesinde derhal 
belli edilir, sınırları arz üzerinde belirtilir ve 
buralarda birer jandarma karakolu ihdas edi
lerek muhafazası bunlara terkedilir. Bu gibi or
man] arın muhafazasından birinci derecede ka
rakolun bağlı bulunduğu jandarma kumndanı 
mesuldür. Bu ormnlar çabuk büyüyen fidanlar 
ve daimî nebatlar dikilmek suretiyle sıklaştırı-
lır. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B.\M. M. 
Tarım komisyonu 

Esas No. 1/553, 2/114 ve 4/155 
Karar No. 9 

21 .XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunca, 9 [. V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması i kararlaştırılan ve Komisyonumuza 
havale buyiırulan 3116 sayılı Orman Kanunu
nun bâzı ıjnaddelerinin, değiştirilmesine ve bâzı 
hükümler Eklenmesine dair Kanun tasarısı Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Ormanlarımızın memleketin sağlık, savunma, 
Ekonomi bakımından önemi ve bilhassa gelişme
ye başlıyaıi tarımsal kalkınmamızdaki rolü ma
lûmdur. Ormanların, yurt varlığındaki ehem
miyetine karşılık memleket yüz ölçüsünün an
cak % 8 i jkadarr bir saha kaplamaları ormanla
rımızın başjka ileri memleketlerin orman nispet
lerine kıyajs edilemiyecek bir yetersizlik arzet-
mektedir. ||. 

Bu dur|ım karşısında ormanlarımızı korumak 
ve çoğaltmak başta gelen bir yurt davasıdır. 3116 
sayılı Ormfe,n Kanunu bu maksatları sağlamak 
için çıkarılmış bulunuyordu. Ancak tatbikatta 
ve bilhassa) ormanların köylü ile olan münase
betlerinde onlara daha birtakım kolaylık ve ge
çim imkântarı sağlaması bakımından Hükümet
çe hazırlanan tadil tasarısı esas tutulmakla be
raber Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'-
ün teklifi <$e göz önünde bulundurularak madde
lerde mucit) sebepleri aşağıda gösterilen değişik
likler yapıljmıştır. 

3116 sajyılı Kanunun : 
Madde II : Orman Kanununun tarifi bir

takım anlaşmazlıklara yer vermemek üzere ta
sarıda esaslı bir şekilde ele alınan tarifin ana 
hatları kabul edilerek vuzuhlaştırma bakımın
dan maddede ufak değiştirme yapılmış ve ma
kiler arman mefhumu dışına çıkarılmıştır. 

Madde 2 : Orman tahdit komisyonlarının 
vazifeleri ancak mevcut orman hudutlarını tes-
bit ve haritalarını yapmaktan ibaret bulun
makla ziraat ve orman topraklarının ayrılması 
konusunda bir vazife almadıklarına göre, bura
ya Eminittin Çeliköz'ün tarım mühendisi alın
ması hususundaki teklifi uygun görülmemişi, an
cak bu Komisyonda vazife alacak ehlivukufun 
il genel meclisi daimî encümeni tarafından seçil
mesi hususunda maddeye hüküm konmuştur. 

Madde 12. : Tahdit komisyonlarına seçile
cek ehlivukufun ücret ve yevmiyeleri Hükümet 
tasarısı ve teklif sahibinin ileri sürdüğü miktar
lar göz önünde tutularak bugünkü şartlara göre 
tesbit edilmiştir. 

Madde 18. : Köyde çalışan ve çiftçiyi ilgi
lendiren küçük sanat erbabına gösterilen kolay
lığın kasabada oturan bu gibi sanatkârlara da 
tatbiki hakkında hüküm konmuştur. 

Madde 19. : Vuzuh temini bakımından 19 
ncu maddenin sonunda yazılı kanunların mad
de numaraları ilâve edilmiştir. 

Maddet 25. : Ormanlarda sık sık vukubu-
lan yangın ve tarla açma tahriplerinin önüne 
geçilmesi ve bu suretle elde edilen topraklarda 
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ekim ve dikim yapılmaması için bunların orman 
dairesince doğrudan doğruya müsadere edilmesi 
için hüküm konulmuştur. 

Madde 36. : Orman kaçakçılığını önlemek 
maksadiyle nakliyesiz ve damgasız götürülen 
orman emvalinin hadleri ve ceza miktarları üze
rinde değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 37. : Tarife bedellerinin tesbitinde 
çıkacak ihtilâfın bir çok heyetlerden geçmesi 
uygun görülmemiş ve bu ihtilâfın Bakanlar Ku
rulu Koordinasyon Heyeti tarafından halledil
mesi hakkında maddeye hüküm konulmuştur. 

Madde 39. : Köylüye verilen enkaz ve orma
na zararlı çalıların köylü tarafından kayıtsız 
şartsız tasarruf edilmesi suretiyle ilerde mey
dana gelecek birtakım ihtilâfların önüne geçil
mesi için hüküm konmuştur. 

Madde 81, 88, 98, 99. : Yalnız kelime deği
şiklikleri yapılmıştır. 

Madde 105. : Köylümüzün ötedenberi itiyat 
edindiği orman için zararlı olan hareketleri ön-
liyecek ceza miktarları teklif sahibinin de ileri 
sürdüğü şekilde arttırılması eneümenirnizce uy
gun görülerek bu miktarlar yükseltilmiştir. 

Madde 107. : Tatbikattaki zorluk düşünüle
rek 20 nci madde hükmüne göre meyva ve or
man toprak mahsullerinin izne tâbi tutulmama
sı mülâhazasiyle bu gibiler hakkında ceza kabul 
edilmemiştir. 

Madde 113. 116 : Vuzuhlaştırma maksa
dıyla ve kelime değişikliği yapılmıştır. 

Madde 118. — TTususi ormanlarda tahdit 

müddeti olarak kabul edilen bir yıl iki yıia çı
karılmıştır. 

Madde 120 : Orman kaçakçılığında kullanı
lan motorsuz ve köylü araçları olan nakil vasi 
laların in müsaderesinde birçok karışıklıklara 
meydan verilmemek üzere bunların müsadere 
edilmeyerek yalnız her kime ait olursa olsun pa
ra cezasiyle cezalandırılması esas kabul edilmiş 
tir. 

Madde 12,% 127 : Yalnız kelime değiştiril
mesi yapılmıştır. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere üstün saygılarımızla Yüksek Baş 
kanlığa sunulur. 
Tarım Komisvonu 

Başkanı 
îzmir 

R. Köken 
Afyon K. 

vonuşma hakkım 
f uzdur. 

. 1. Veziroğlv 
Giresun 

F. Yüzatlı 

Kocaeli 
F. Balkan 

Siird 
.1. E. Esen 

Y 

ma 

R. 

Sözcü Kâtip 
Manisa Bursa 
. Özey A. Duru 

Denizli 
ıh- Bâzı mad. üzerinde 

söz hakkım mahfuzdur 
K. C. öncel 

tçel 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. înanhur 
Ma raş Seyhan 
Çuhadar K. Ener 

Sivas 
/. M. Uğur 

Tekirdağ 
Söz hakk 

Z. E. 
im mahfuzdur. 

Cezaroğlu 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
A dal et Knmisyo nu 

Esas No. î/553 re 2/İli 
Karar No. 46 

24 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

3116 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun tasarısı Tarım 
Bakanlığınca hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu 
nun 9 . V . 1949 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulmasına karar verilmiş ve Tarım 
Komisyonu tarafından incelenerek bâzı değişik

likler yapıldıktan sonra komisyonumuza tevdi 
edilmiştir. 

Yurt ormanlarının korunması ve geliştirilme
si amaciyle bunların Devlet elinde toplanması 
ve Devletçe işletilmesi esasına dayanan 3116 
sayılı Kanunun uygulanmasından beri 12 yılı 
aşan bir devre içinde devamlı olarak yükselen 
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şikâyetlerin ve göze çarparı aksaklıkların bir 
kısıcının salim bir tatbik tarziyle giderilebilece
ği dijışünülse bile geçimi ormana bağlı büyük 
bir Yurttaş kitlesinin hayatında huzur ve istik
rar âağlanabilmesinin ancak bu kanunun hü
kümlerinde bâzı değişikliklere yer vermekle 
mürjojjkün olabileceği belirmiş bir hakikattir. 

Bu görüşün ışığı altında ve tatbikatın neti
celerinden geniş nispette faydalanmak suretiy
le hazırlandığı anlaşılan tasarının Tarım Komis-
yoritjnea hazırlanan metin üzerinden müzakere
sine ((başlanması uygun görülmüş ve orman Ge
nel' jVEüdürü müzakerelerde hazır bulunmuştur. 

TjKikümetçe değiştirilmesi teklif edilmiyen 
kamjtnun 42 nei maddesinin de tadili komisyo
numuzca uygun görülmüş ve bu madde yeniden 
yazılmıştır. 

Orman içinde veya civarında bulunan ve 
orm&n mahsulleriyle geçinen köylülerin işlet
melerle münasebetlerini kolaylaştıracak esaslar 
tasaji'ida mevcut olmakla beraber hudutları için
deki ormanların mahsullerinin bu köyler hal-
kmriı zatî, müşterek ve pazar ihtiyaçlarına tah
sis Edileceğini gösteren bir hükme kanuna ek-
leneji maddeler arasında yer verilmiş ve böylece 
bu köyler halkının ormanların korunmasında 
Devlete müzahir ve yardımcı hale gelmeleri se
bebi): de sağlanmıştır. 

Şrman içindeki sahipli arazide ve kültür 
arazisinin sınırlarında yetişmiş ve yetiştirilmiş, 
yetiŞecek ve yetiştirilecek münferit ve gurup 
halimdeki orman ağaç ve ağaççıklarından sahip-
leriiin serbestçe faydalanmaları hakkında 4753 
sayıjlı Kanunun tadilleri arasında teklif edilmiş 
olarj! hüküm, geçici mahiyet taşımaması sebebiy
le l u tasarıya alınmış ve maddeler üzerinde 
yapllrnası uygun görülen değişikliklerin sebep
leri ̂ aşağıda sır asiyle arzolunmuştur. 

|Vladde 1. : 311.6 sayılı Kanunun 42 nei 
maddesinin değiştirilmesi uygun görüldüğünden 
değişen maddeler arasında bu maddede ilâve 
edilmiştir. 

(â fıkrası hükmü tavzih edilmiş, C fıkrasının 
. başından (Ormanları dışında) kelimeleri çıka-
, rılrhış, Ç fıkrasına kültür arazisinin sınır ağaç-
larıjyle gurup halindeki ağaç ve ağaçlıkları ih-
tivç, edici şekil verilmiş, son fıkra hükmünün 
evvjslki D fıkrasına matuf bulunduğu belirtil
miştir. 

Madde 3. : İki numaralı fıkra (Köy ve be
lediye gibi tüzel kişiliklere) ait ormanlar şek
linde değiştirilmiştir.. 

Madde 5. : Tarım Komisyonunun beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. : Tarım Komisyonunca kabul 
edilen metin üzerinde yalınız üyelere ve bilir 
kişilere ödenecek yevmiyelerin bir miktar zam
mı yolunda değişiklik yapılmıştır. 

Madde 17. : Maddenin başında Devlet or
manlarından kelimeleri eklenmiştir. 

Madde 18, 19, 21. : Tarım Komisyonunun 
18, 19 ve 21 nei maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Madde 25. : Yirmi beşinci madde hükmü 
tavzih edilmiştir. 

Madde 33. : Tarım Komisyonunun 33 ncıi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36. : Nakliye tezkerelerinin süresi, 
tatbikatta zorluklara meydan verilmemesi nıak-
sadiyle tâyin edilmiş pazar yerlerinden ve fab
rikalardan ticaret kasdi olmaksızın orman mah
sulü alıp nakledenlerden nakliye tezkeresi aran-
mıyacağmı belirten fıkra eklenmiştir. 

Madde 37. : Koordinasyon heyetine yerine 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı kararın Ba
kanlar Kurulunca alınması uygun görülmüş ve 
fıkra buna göre yazılmıştır. 

Madde 39. : Tarım Komisyonunun 39 ne a 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 42. : 3116 sayılı Kanunun 42 nei 
maddesinin değiştirilmesi Hükümet tarafından 
teklif edilmiş ise de, orman içinde ve civarında 
bulunan köylerde hayvan otlatmak yüzünden 
hadis olan zorluk ve şikâyetlerin önüne geçil
mesi maksadiyle bu madde değiştirilmiş ve ye
niden yazılmıştır. 

Madde 43, 81, 86. : Tarım Komisyonunun 
43, 81 ve 86 ncı maddeleri birer kelime değişti
rilmesi suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 98, 99. : Tarım Komisyonunun 98 
ve 99 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Madde 104. : Zati ihtiyaç için alınan mah
sullerin köy dışındaki ahır ve ambar gibi yer
lerde de kullanılması muhtemel bulunduğundan 
maddeye bunu da ifade edecek şekil verilmiş
tir. 

Madde 105. : Ormanlardan izinsiz yaş ağaç 
kesmek bir haftadan üç aya kadar hapis ceza
sı müeyyidesine bağlanmıştır. 
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Madde 107. : Maddenin yazılış şek]i değiş

tirilmiş ve kanunun 20 ve 23 ncü maddelerinde 
gösterilen izne bağlı işlerle izinsiz yapılması ka
bil işlerin ceza bakımından birbirinden açıkça 
ayrılmış bulunmasında faide mülâhaza edilmiş
tir. 

Madde 1.09. : Tarım Komisyonunun .109 neu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 118. : Nakliye tezkerelerinin süresi 
36 ncı maddedeki değişikliğe bağlanmış, kaçak 
mal taşınmadığı halde yalnız nakliyenin değiş
tirilmemiş olmasına ceza tâyini uygun görül mi -
yerek bu işin ancak tekerrürü halinde para ec
zasını istilzam edeceği tasrih edilmiş ve madde 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 1.14. : Hükme daha vuzuh vermek 
arzusiyle madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 1.15. : Bu maddede yazılı işlemleri 
yapanların Türk Ceza Kanununun 391 ııci mad
desi gereğince cezalandırılmaları daha uygun 
görülmüş ve madde o şekilde yazılmıştır. 

Madde 116. : Orman! yangınlarının söndürül
mesinde gerekli ilgiyi göstermiyenler hakkında 
idare âmirlerine münhasır olan müeyyide orman 
teşkilatındaki vazifelilere de teşmil edilmiş ve bu 
maksadı temin etmek için madde de değişiklikler 
yapılmıştır. 

Madde 118. : Kelime değişiklikleri yapıl
mıştır. 

Madde 120. : Tarım işlerinde kullanılan 
canlı vasıtaların müsadereye tâbi tutulamıyaca-
ğı hakkında hüküm bu maddeye konulmuş ve 
orman kaçakçılığında kullanılan nakil vasıtala
rından ancak bunların dışmda kalanların müsa
dereye tâbi bulunması uygun görülmüştür. 

Madde 127, 128, 129. : Bu maddelerde hü
kümlerin tavzihi için kelime değişiklikleri yapıl
mışta*. 

Ek maddeler, 
Madde 2. : Koruma ve bakım kuruluşları

nın imkân nispetinde tesis ve ikmal edilerek kont
rolün orman sahasına hasredilmesi ve il ve ilce 
merkezlerinde vatandaşın sebepsiz iz'acına belli 
bir müddetten sonra nihayet verilmesi uygun gö
rülmüş ve madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 3. : İşletmelerin mahsulleri yarı ma
mul ve mamul hale getirilmeleri pek zaruri hal
lere hasrettirümiştir. 

Madde 4. : Kelime değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 5. : Gerekçemizin mukaddemesinde 
izah edilen zaruretleri karşılamak ve haklı şikâ
yetleri önlemek maksadiyle ek 5 nci madde ola
rak yeni bir madde tanzim edilmiştir. 

Madde 6. : Tarım Komisyonunun 5 nci 
maddesi ek maddelere ilâvesi uygun görülüp 5 
nci madde hükmünün mahfuz tutulacağı ilâve ve 
tasrih edilmek suretiyle C ncı madde olarak ka
bul edilmştir. 

Madde 7, 8, 9. : 4785 sayılı Kanunun tâdil
leri arasında Hükümetçe, Devlet ormanları için
de ve dışındaki sahipli arazide yetişen veya ye
tiştirilen, yetişecek veya yetiştirilecek münferit 
ve gurup halindeki orman ağaç, ve ağaççıkların
dan faydalanma şekillerine mütaallik teklifi 
muhtevi 4 ncü madde mevcut idi, geçici hükmü 
ihtiva etmemesi itibariyle bu madde ile teklif 
edilmiş bulunan 3116 sayılı ana. kanuna yapılan 
ekler arasına alınmış ve hükümlerin vazıh ola
rak anlaşılabilmesi için 8 madde halinde ter
tiplenmiştir. 

Madde 10. : Ormanların korunmasında ve 
orman suçlarının kovuşlurulmasmda köy muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin orman teşkilatındaki 
vazifelilerle iş birliği yapmalarında fayda mü
lâhaza edilmiş ve ek 10 neu mdde bu sebeple tan
zim olunmuştur. 

Madde 11. : Tarım Komisyonunun (! ncı 
ek maddesi yukarda izah olunan sebeplerle 11 nci 
madde olarak kelime değişikliği ile kabul edil 
mistir. 

Madde 12. : Tarım Komisyonunun 7 nci 
ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. : Tarım Komisyonunun 8 nci ek 
maddesi belediye ve köy ağaçlandırmalarında 
teşviki bir hükümle belirtilmesi uygun görülmüş 
ve tazmin kaydı kaldırılmıştır. 

Madde 14. : Tarım Komisyonunun 9 neu 
ek: maddesi aynen kabul edilmiştir. Tarım Ko
misyonunun 1.0 ucu ek maddesinde ver alan 
işlemlerin umumi hükümlerin teyidine bırakıl
ması uygun görülmüş ve İm sebeple madde çıka
rılmıştır. 

Madde 15. : Tarım Komisyonunun 11 nci 
ek maddesi aynen kabul edilmiştir. Tarım Ko
misyonunun 12 nci ek maddesi, orman suçları 
yüzünden hadis olabilecek zararların umumi hü
kümler dairesinde istenmesi ve alınması mümkün 
bulunmasına mebni konulan cezalar dışında ay
rıca tazminat ve masrafa mütaallik olan bu mad-
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de hjukmü zait görülmüş ve çıkarılmıştır. 

IVJfodde 16. : Tarım Komisyonunun 13 ncü 
ek mjaddesi, nakil vasıtalarından hangilerinin mü
sademe edilmiyeeeğini belirten hüküm 120 nci 
maddeye dercedilmiş bu sebeple madde yeniden 
yazıljmıştır. 

Ejirinci geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
]\|adde 17, 18, 19. : Tarım Komisyonu

nun Isırasiyle 14, 15, 16 ncı ek maddeleri, 17, 18, 
19 nfeu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek ^Başkanlığa sunulur. 

A(jalet Komisyonu Bu rapor 
! Başkanı Sözcüsü 

Konya İstanbul 
XII. Karagülle A, Ödül 

Kâtip 
Erzurum 

Ş. tbrahimhakkıoğlu 
Balıkesir 

O. N. Burcu • 
Diyarbakır 

F. Kalfagil Bâzı 

Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Mardin 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M, K, Boran 

Ankara 
E. II. Ergun 

Denizli 
İV. Küçüka 

Elâzığ 
maddelere muhalifim 

F. Karakaya 
İzmir 

E. Oran 
Manisa 

Söz hakkım mahfuz 
K. Coskunoğlu 

Rize 
Dr. S. A. Dilenire 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/553, 2/114 
Harar No. 126 

21 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

3116 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele-
rınıj^; değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair olup Tarım Bakanlığınca 
hazıulanan ve Başbakanlığın 9 . V . 1949 tarihli 
ve 7JL/1346 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 

Kanun tasarısı ile Balıkesir Milletvekili. 
in Çeliköz'ün Orman Kanununun baâzı 

erinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
i Tarım ve Adalet Komisyonları raporla-
birlikte Komisyonumuza tevdi edilmekle 

Bakanı Cavit Oral ve Orman Genel Mü 
Faruk Şeker Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
alî Kontrol Genel Müdürü Ekrem Şehenk 
oldukları halde okunup görüşüldü. 

Hükümet tasarısı; ormanların Devlet elinde 
ve Devletçe işletilmesi prensiplerine do-

nıadan 12 yıllık tatbikattan alınan netice-
»•öre orman teşkilâtı ile halk münasebetlerini 
laştıracak ve ormanların daha iyi korun-

sağlıyacak hükümler tedvinini istihdaf et
edir. Tadil tasarısında bir yandan orman 

ve civarında yaşıyan köylülerin orman-
faydalanmalarını kolaylaştıracak hükümler 

7jL/i; 
sunu|an 
Emimin 
madçle] 
tekli: 
riyle 
T anı 
dürüj; 
ve M 
hazn 

olması 
kunul 
lere 
kola;\ 
ması] ıı 
mekt 
içindje 
dan 

yer alırken öte yandan da ormanı daha iyi koru
mak maksadiyle orman suçlarına ait cezalar 
artırılmakta ve müeyyidesiz bâzı hükümler mü-
ey y idelendirilmektedir. 

Yukarki mucip sebeplere dayanarak hazırla
nan Hükümet tasarısı 3116 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin tadilini ve bu kanuna 
yeniden 13 madde eklenmesini derpiş ediyor. 

Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 
.eiîlifi ise aşağı yukarı aynı sebeplerle Orman 
Kanunundaki 41 nci maddenin tadilini ve ona üç 
,'iadde eklenmesini göz önünde tutuyor. 

Hükümet tasarısını esas tutan ve Balıkesir' 
Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün teklifini de 
dikkate alan Tarım Komisyonu Hükümet tasarı
mındaki maddelerden ayrı olarak Orman Kanu
nunun birinci maddesini de tadiller içerisine al
mıştır. Tarım Komisyonunun esaslı olarak tadi
le tâbi tuttuğu maddeler Orman Kanununun 
1, 12, 18, 25, 36, 37, 39, 105, 107, 118, 120 nci 
maddeleri olmak üzere 11 maddedir. Ayni ka
nunun 81, 88, 98, 99, 113, 116, 125, 127 nci 
maddelerinde metne vuzuh verme bakımından 
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kelime değişikliği yapmış, Hükümetin ek madde
lerini aynen kabul etmiştir. 

Adalet Komisyonu : «Ormanların Devlet elin
de toplanması ve Devletçe işletilmesi esasına da
yanan 3116 sayılı Orman Kanununun iyi bir uy
gulama ile mevcut şikâyetlerin ve aksaklıkların 
bir kısmını bertaraf edeceği düşünülse bile ge
çimi ormana bağlı yurdaşlarm hayatında istik
rar sağlanabilmasinin bu kanun hüidimlerind" 
bâzı değişiklikler yapılmasını zaruri kıldığı» mü
lâhazalarından hareketle 1 adi1 1a,-;y rısım gözden 
geçirmişti i-. 

Orman Kamımın nn 12 nci maddesini tadiller 
arasına alan Adalet Komisyonu ayrıca devam1! 
mahiyet arzettiği mütalâasiyle 4785 sayılı Kanu
nun tâdilleri arasında bulunan ve «Kültür ara
zisi içindeki münferit ve dağınık ağaçlarla sın ir 
ağaçlarının sahiplerine ait olduğu» hükmünü tes-
bit eden 4 neü madde ile «Yeniden yapılacak 
ağaçlama yapacaklara kredi verileceğine dair olan 
5 uei maddeyi de 3110 sayılı Orman Kaimimin 
nakletm iştir. 

Tarım Komisyonunun metnini esas alan Ad ı-
let Komisyonunun değişiklik yaptığı maddelerin 
sayısı 15 dir ki, bunlar da, Orman Kanununun 
1, 3, 5, 12, 17, 36, 37, 104, 105, 107, 113, 114, 
115, 116, 120 nei maddelerdir. Tarım Komisyo
nunun 18, 19, 21, 33, 39, 43, 81, 86, 98, 99, 10:) 
ucu maddelerini ayniyle kabul etmiş; 25, 118, 
127, 128 ve 129 ncu maddelerinde kelime deği
şikliği yapmış, ek maddeler üzerinde ise esaslı 
durarak geniş tadillere tâbi tutmuştur. 

Bütçe Komisyonuna gelince : Adalet Komis
yonunun maddelerini müzakeresine esas tutan 
Komisyonumuz Orman Kanununun 1, 12, 19, 35, 
36, 81 nci maddeleriyle ek 3 neü, 5 nci ve 12 nei 
maddelerinde esaslı değişiklikler yapılmış ve Ada
let Komisyonunun onuncu maddesinin 7 nci ve 
aynı Komisyonun 7, 8, 9 ncu maddelerini 8 nci 
madde olarak yeniden kaleme almış ve buna göre 
diğer madde numaralarında' zaruri değiştirme
lere gitmiştir. Bundan başka Komisyonumun 
Orman Kanununun 5, 17, 39, 86, 88, 98, 104, 105, 
107, 115, 118, 128 ve 129 ncu maddelerinde met
ne vuzuh ve sarahat verme bakımından kelime 
değişiklikleri yapmayı uygun görmüştür. 

Komisyonumuzca tadillere tâbi tutulan mad
delerin gerekçesi aşağıda sırasiylc arzedilmiştir: 

Orman tarifini ve orman sayılmıyan yerleri 
gösteren ve 4785 sayılı Kanunla tadil görmüş 

( UZ : 

olan Orman. Kanununun birinci maddesinin de
ğiştirilmesini derpiş eden Adalet Komisyonu 
teklifindeki (D) fıkrası kaldırılmış ve (A) fıkra
sındaki makiler (E) fıkrasına! alınmıştır. 

Ziraat araz isine yarayışlı olup da orman ta
rafından işgal edilen arazinin ziraate hasrını is
tihdaf eden (D) fıkrasının 2 nci maddede yer 
alması uygun görülmemekle beraber böyle bir 
hükmün tedvini yüzünden esasen ormanca fakir 
olan yurdumuzun büsbütün çoraklaşacağı müta
laasından hareketle bu fıkranın tamamı yle kal
dırılmasını uygun bulmuştur. 

Adalet Komisyonunun (B) fıkrasındaki me
zarlıktan kastı şehir, kasaba, ve köy mezarlıkları 
olduğu tasrih edil iniştir. 

Maki cinsinden her nevi ağaçlıklarla örtülü 
yerleri orman dışında sayan (E) fıkrası üzerinde 
yapılan uzun görüşmeler ve alman izahat «onun
da, makilerin memleketimizde Karadeniz'in ba
tısında Kızılırmak'tan sonra sahil boyunca Ce
nuba, doğru uzanan bir bitki formasyonu olup Ege'
de ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir yer aldığı, 
denizden 600 metreye kadar yükseldiği, ihtiva 
ettiği ağaçlıkların yerine göre tenevvü arzettiği, 
İm formasyonun dağlık arazide toprağın kay
masına, aşınmasına, sel tehlikesine karşı siper ve 
müııbit ziraat arazisini himaye vazifesini gör
düğü cihetle muhafız ormanı karakterini taşıdı
ğı veya devamlı orman hasılatı verdiği anlaşıl
mıştır. Bu vakıalara istinaden muhafaza orma
nı mahiyeti arzeden ve devamlı orman hasılatı 
verecek olan makilik sabaların Tarım Bakanlı
ğınca tesbit edilmesi kayıt, ve şartiylc orman re
jimine tâbi tutulması esası kabul edilmiş ve (E) 
fıkrasının, sonu bu şekilde yazılmıştır. 

Sınırlama Komisyonunda çalışanlara verile
cek yevmiyeyi gösteren 12 nci madde Tarım 
Komisyonundaki değişiklikle 19 ncu madde, Ta
rımın 19 ncu maddesindeki son fıkraya (özel 
kanunlar hükmü saklıdır) şekli verilerek' ka
bul edilmiştir. 

3)5 nci maddede fire ve koruma payına ait 
esasların Orman (îeııel Müdürlüğünce belirtile
ceği yolunla değişiklik yapılmış; 

Orman mr'hırı nakliyatının tâbi olacağı mu
ameleyi, nakliye tezkereleri muhteviyatına uy-
m i yan mallar hakkında tatbik edilecek işlemi 
gösteren. 36 nei madde, de mal sahipleri lehine 
tadilât yapılmış ve nakliye tezkeresine nazaran 
% 5 nispete karlar damgasız fazla malların alı-
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konmayıp (teminat mukabili sahibine iadesi 
hükmü ilâ^e edilmiştir. 

81 nei ijaadde orman yetiştirecek olan köy 
ve belediyelere bedelsiz fidan verileceğine dair 
olan bâzı ilâvelerle İm hüküm müessese ve res
mî dairlere:de teşmil edilmektedir. Komisyonu
muz daire fe müessseeleri ayrı bir fıkra halinde 
tedvin etmiş, bunlardan ambalaj ve nakil mas
raflarının alınacağını tasrih etmiştir. 

Ek 3 neji madde; ormancılık tekniği, kıymet
lendirme icipları ve ekonomik zaruretler zorlama
dıkça ormaş. işletmelerinin yalnız ham madde is
tihsal ve ist|f yerlerine taşıyacaklarına dairdir. Or
manların isletilmesi ana prensipini ve ormanla
rın iktisadi) şekilde değerlendirilmesini daha iyi 
şekilde ifa^e etmesi itibariyle Hükümet tasarı
sındaki 3 ıicü madde aynen kabul edilmiştir. 

Ek madjde 5 : Adalet Komisyonunca muhad-
des olan bil madde; köy hükmi şahsiyeti tara
fından tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Ka
nunla Devjetleştirilen ormanlarla öteden beri 
köy halkınca benimsenmiş ve korunmakta olan 
ormanların mahsullerinin bu köyler halkına 
tahsis edileceğine dairdir. Bu nevi ormanların 
ekseriyetle köy halkının müşterek ihtiyacına ki
fayet edecek durumdan uzak bulunduğu naza
ra alınarak; artan mahsullerin 18 ııci maddede 
yazılı köylerin ihtiyacına tahsis edileceğini bil
diren ikineji fıkra tay edilmek suretiyle bu 
ormanların devamı sağlanmıştır. 

Ek-maçl|de 7 : Adalet Komisyonunun 10 ucu 
maddesi olttp, orman içinde ve civarındaki köy
lerin muhtar ve ihtiyar heyetlerinin köy hudut
ları dahilindeki Devlet ormanlarının korunma
sında orm$n" idaresiyle iş birliği yapmasını 
âmirdir. Komisyonumuz bu metin içerisine köy
lerin muhtftr ve ihtiyar heyetlerine Orman Ka
nununun 9$ nei maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
salâhiyetlerin «Tarım Bakanlığınca belirtilecek 
esaslar dikilinde» kullanılacağı ibaresini sok

mak suretiyle vukuu muhtemel suiistimalleri 
önlemeyi hedef tutmuştur. 

Ek madde 8 : Adalet Komisyonunun 7, 8 ve 
9 nen maddeleri birleştirilerek ve Orman Ka
nununun birinci maddesine atıf yapılmak sure
tiyle yeniden yazılmıştır, hükümlerde hiçbir 
değişiklik yapılmamıştır. 

Ek madde 10 : Adalet Komisyonunun 12 nci 
maddesi olup yeniden ağaçlandırma yapacak
lara kuruluş kredisi açılmasına dairdir. Bu kre

dinin 15 yıl müddetle her yıl miktarı bir milyonu 
geçmemek üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine ko
nacak ödenekten karşılanacağı belirtilmiştir. Bir 
yandan orman yetiştireceklere verilecek kuruluş 
kredisinin miktar, faiz nispeti ve müddetiyle di
ğer şartlarının Maliye, Tarım Bakanlıkları ile 
Ziraat Bankasınca belirtilmesi esası kabul edi
lirken öteyandan da tatbikatta birçok ihtilâflar 
doğuracağı mülâhazasiyle teşvik yardımı da 
m addeden çıkarılmıştı]'. 

Yukarıki esaslar dâhilinde komisyonumuzca 
yeniden hazırlanan tasarısı Kamutayın tasvibi
ne arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapoor Sözcüsü 
Mardin Diyarbakır Amasya 

R. Erten t. H. Tigrel A. K. Yiğit oğlu 
Ankara Ankara Ankara 

F. öymen M. Eriş (1. Gölet 
1) i y arbakı ı • E rzinean 1 zmi r 
tf. Vluğ N. Pekcan A. İnan 
İsparta Edirne istanbul 

Kemal Turan M. N. Gündüzalp E. Amaç 
Kastamonu Kastamonu Kırklareli 
M. Akalın T. Coşkun Korgl. K. Doğan 

Kırşehir Manisa Malatya 
tf. Ton/ut F. Kurdoğlu M. S. Eli 

Niğdii Ordu Seyhan 
h\ Gür/soy II. Yalman A. it. Yüreği r 

Trabzon Urfa 
A. 1. Isü E. Tekeli 
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11 Ü.KÜMKTİN TEKLİFÎ 

3116 sayılı Orman Kamınunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü

kümler eklenmesine dair Kamın tasarısı 

MADDİ-] 1. — 311.6 sayılı Orman Kanunu
nun 3, 5. 12, 17, 18, 19, 21, 25, 33, 35, 36, 37, 
39, 43, 81, 86, 88, 98, 99, 104, 105, 107, 109, 113, 
114, 115, 116, 118, 120, 125, 127, 128, 129, ucu 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Ormanlar üçe ayrılmıştır. 
1. Devlet ormanları; 
2. Tüzel kişilere ait ormanlar; 
3. özel ormanlar. 

Madde 5. — Devlet ormanlarının ve bu or
manlar içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kış
lak, sulak, diğer lormanlar ve her nevi arazinin 
sınırlanması işi^ tâyin edilecek bir orman baş
mühendisi veya mühendisinin başkanlığı altında 

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞİ^TİHİŞİ 

3116 sayılı Örmem Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 nci maddedeki Hükümet 
teklifi aynen Ikabul edilmiştir. 

3116 sayılı Kanunun tadil edilen maddeleri 

Madde 1. — Kendi kendine yetişmiş veya 
•emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or
man hâsılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu 
halleri yerleriyle birlikte orman sayılır : 

a) Her çeşit dikenlikler, makiler ile örtülü 
yerler; 

'b) Parklar ve mezarlıklardaki ağaçlıklar; 
e) Ormanların dışında her çeşit sahipli kül

tür arazisi içinde emekle yetiştirilen, tabiî ola
rak ormanlarda yetişmiyen kavak, okaliptüs, 
söğüt ve akasya gibi ağaçlıklar; 

ç) Ormanların dışında ve sahipli kültür 
arazisi içindeki her çeşit münferit ağaçlarla ke
narlarındaki sıra ağaçlar; 

d) Devlet ormanları dışında toprağın kay
ması, aşınması, sel tehlikesi bahis konusu ol-
mıyan ve orman mahsulü verebilecek Ibir duru
ma gelenıiyeeeği ve tarım mahsulleri istihsali
ne ve mera olarak veya 'başka 'bir şekilde intifa 
edilmesine daha ziyade elverişli olacağı fennen 
tesbit edilen yerler onman sayılmaz. 

P»u hükümlere göre bir yerin orman sayılı]) 
sayılmıyacağı, veteriner hekim, orman ve tarım 
mühendislerinden müteşekkil ibir komisyon ka
rarına müsteniden Tarım "Bakanlığınca belli edi
lir. 

Madde 3. — 3 ncü maddedefki Hükümet tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet ormanlarının ve bu ormanlar 
içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kışlak, sulak, 
diğer ormanlar ve her nevi arazinin sınırlanması 
işi bir yüksek orman mühendisinin başkanlığı 
altında Adalet Bakanlığınca hukuk mezunları 
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ADALET (KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine \ve bu Kanuna bâzı hükümler ek

lenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE) 1. — Birinci maddedeki Hükümet 
teklifi aynen) kabul edilmiştir. 

3116 sayılı Orman Kanununun 1, 3, 5, 12, 17, 
18, 19, 21, 25, 33, 35, 36 37, 39, 42, 43, 8.1, 86, 88, 
98, 99, 104,405, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 
..120, 125, 127, 128, 129, ncu maddeleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde li —• Kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or
man hasılati veren ağaç ve ağaççıkların toplu 
halleri yerleHyle birlikte orman sayılır. Ancak: 

a) Her çeşit dikenlikler, maki cinsinden her 
nevi ağaççıklarla örtülü yerler, 

b) Parklar ve mezarlıklardaki ağaççıklar, 
c) Sahipli her çeşit kültür arazisi içinde 

emekle yetiştirilen ve tabiî olarak ormanlarda 
yetişmiyen kavak, okaliptüs, söğüt ve akasya gi
bi ağaçlıkla.]}-. 

ç) Ormanların, dışındaki sahipli arazide ve 
bunların kenjarlarmda bulunan her çeşit mün
ferit veya gf-up halinde ağa,ç ve ağaççıklar. 

d) Devlet ormanları dışında toprağın kay
ması, aşınmadı, sel tehlikesi bahis konusu olmı-
yan bu ormanı mahsulü verebilecek bir duruma 
gelemiyeceği ive tarım mahsulleri istihsaline ve 
mera olarak I veya başka bir şekilde intifa edil
mesine daha (ziyade elverişli olacağı feımen tes-
bit edilen yerler orman sayılmaz. 

Bu fıkra [hükümlerine göre bir yerin orman 
sayılıp sayırAuyacağı, veteriner hekim, orman 
ve tarım mühendislerinden müteşekkil bir ko
misyon kararına müsteniden Tarım Bakanlığın
ca belli edilir. 

Madde 3. j — - Ormanlar üçe ayrılmıştır. 
1. Devletj ormanları; 
2. Köy v(e belediye gibi tüzel kişiliklere ait 

3rmanlar; 
3. özel ormanlar; 

Madde 5.;— Tarım Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2 3 -
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 

dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3116 sayılı Orman Kanununun 
1, 3, 5, 12, 17, 18, 19, 21, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 
42, 43, 81, 86, 88, 98, 99, 104, 105, 107, 109, 113, 
114, 115, 116, 118, 120, 125, 127, 128, 129 ncu 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup her hangi bir çeşit or
man hasılatı veren ağaç ve ağaçlıkların toplu 
halleri yerleriyle birlikte orman sayılır. Ancak; 

a) Her çeşit dikenlikler, 
b) Parklarla şehir, kasaba ve köy mezarlık-

larmdaki ağaçlıklar, 
c) Sahipli her çeşit ziraat arazisi içinde 

emekle yetiştirilen ve tabiî olarak ormanlarda 
yetişmiyen kavak, okaliptüs, söğüt, akasya gibi 
ağaçlıklar, 

d) Ormanların dışındaki sahipli arazide ve 
bunların kenarlarında bulunan dağınık veya 
gurup halinde her çeşit ağaç ve ağaçlıklar, 

e) Maki cinsinden her türlü ağaçlıklarla 
örtülü yerler orman sayılmaz. 

Bu kanunun 43 ncü maddesi gereğince muha
faza ormanı mahiyetini taşıdığı veya devamlı or
man hasılatı verdiği Tarım Bakanlığınca fennen 
belirtilecek olan makilerle örtülü sahalar yu-
karki (e) fıkrası hükmünün dışındadır. 

Madde 3. — Adalet Komisyonunun 3 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet ormanlarının ve bu orman
lar içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, kışlak, su
lak, diğer ormanlar ve her nevi arazinin sınırlan- • 
ması işi bir yüksek orman mühendisinin başkan
lığı altında Adalet Bakanlığınca hukuk uzman-
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yüksek orman tahsili görmüş bir orman mühen
disi ve Adalet Bakanlığınca hukuk mezunları 
arasından tâyin edilecek bir hukukçu üyeden 
müteşekkil bir komisyon tarafından haritaları 
bulunan yerlerde yapılır. B,u komisyonlar bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar 
kurulları tarafından seçilecek iki bilirkişinin fi
kirlerinden de faydalanır. 

Bu komisyonlara lüzumu kadar kâtip verile
bilir. Askerî memnu mıntakalardaki ormanla
rın sınırlanması sırasında Millî Savunma Ba
kanlığından bir temsilci bu komisyonlara iş
tirak eder. Komisyonların işe başladıkları gün 
vali tarafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay 
evvel ilân ettirilir. 

Madde 12. -— Sınırlama komisyonlarında ça
lıştırılacak hukukçu üyelerin kadroları Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin E cetveline dâhil 
geçici hizmetliler bölümündeki ödeneğe müste
niden Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Belediyeler ve köy ihtiyar kurulları tarafın
dan bilirkişi olarak seçileceklere üç liradan beş 
liraya kadar yevmiye verilir. Ve bunların gidip 
gelme nakil vasıtaları da sınırlama komisyonla
rınca sağlanır. 

Komisyonlarda çalıştırılacak maaşlı ve üc
retli memurlara genel hükümler dairesinde na
kil vasıtası masrafı ve yollukları ve ormanlarda 
çalıştıkları zamanlarda yolluk karşılığı olarak 
teknik memurlara amenajman ve teşeir işlerin
de çalışan orman teknik memurları gibi tazmi
nat yevmiyesi verilir. 

Madde 17. — Parasız intifa hakkı kaldırıl
mıştır. Türkiye'ye yeniden gelecek, iskân ka
nununa göre memleket içinde bir yerden diğer 
bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak 
göçmenlerle, yer sarsıntısı, yangın ve sel gibi 
haller yüzünden topluca felâkete uğramış muh
taç köylülere ve ormanların içinde veya dışın
da oturanlardan ormanlara zararı olduğu veya 
oturdukları yerlerde yeniden orman yetiştirile
ceği için bu kanun gereğince başka tarafa nak-

* ledileceği için bu kanun gereğince başka tarafa 
nakledilen köylülerden muhtaç bulunanlara ya
pacakları ev, ahır ve sar.: anlık için bir defaya 

( S. Say 
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arasından tâyin edilecek bir hukukçu üye ile il 
genel meclisi daimî enc'ümeni tarafından seçi
lecek 'bir üyeden müteşekkil bir komisyon tara
fından yapılır. Bu komisyonlar beldelerde 'be
lediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları 
tarafından seçilecek lüzumlu bilirkişinin fikir
lerinden de faydalanır. 

Bu komisyonlara lüzumu kadar orman mü
hendisi ve kâtip verilebilir. 

Askerî memnu mıntakalardaki ormanların 
sınırlanması sırasında Millî Savunma Bakan
lığından bir temsilci de bulunabilir. 

Komisyonların işe başlıyacakları gün vali 
tarafından ilgili ilce ve 'bucaklarda bir ay evvel 
ilân ettirilir. 

Madde 12. — Sınırlama komisyonlarında 
çalıştırılacak hukukçu üyelerin kadroları Or
man Genel Müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline 
dahil geçici hizmetliler bölümündeki ödeneğe 
müsteniden Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Tl genel meclisi daimî encümeni tarafından 
seçilen üyelere beş liradan on liraya kadar ve 
belediyeler ve köy ihtiyar kurulları tarafından 
bilirkişi olarak seçileceklere üç liradan beş li
raya kadar yevmiye verilir, ve bunların gidip 
gelme nakil vasıtaları da sınırlama komisyon
larınca sağlanır. 

Komisyonlarda çalıştırılacak maaşlı ve üc 
retli memurlara genel hükümler dairesinde na 
kil vasıtası masrafı ve yollukları ve ormanlar 
da çalıştıkları zamanlarda yolluk karşılığı ola 
rak teknik memurlara, amenajman ve teşeir iş
lerinde çalışan orman teknik memurları gib 
tazminat yevmiyesi verilir. 

Madde 17. — 17 nci maddedeki Hüküm e 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 12. — Sınırlama komisyonlarında ça
lıştırılacak hukukçu üyelerin kadroları Orman 
Genel Müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline dâ
hil geçici hizmetliler bölümündeki ödeneğe müs
teniden [Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

İl genel meclisi daimî encümeni tarafından 
seçilen üyelere sekiz liradan on iki liraya kadar 
ve beledjiyeler ve köy ihtiyar kurulları tarafın
dan bilifkişi olarak seçileceklere beş liradan ye
di buçuk liraya kadar yevmiye verilir. Ve bun
ların gidip gelme nakil vasıtaları da sınırlama 
komisyonlarınca sağlanır. 

Komisyonlarda çalıştırılacak maaşlı ve üc
retli memurlara genel hükümler dairesinde na
kil vasıtası masrafı ve yollukları ve ormanlarda 
çalıştıkları zamanlarda yolluk karşılığı olarak 
teknik memurlara ve amenajman ve teşcir işle
rinde çalışan orman teknik memurları gibi taz
minat yevmiyesi verilir. 

MadÜe 1.7. —- Devlet ormanlarından para
sız intifa hakkı kaldırılmıştır. Türkiye'ye ye
niden gelecek İskân Kanununa göre memleket 
içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve 
topluca köy kuracak göçmenlerle, yer sarsıntı
sı, yangın ve sel gibi haller yüzünden topluca 
felâkete; uğramış muhtaç köylülere ve ormanla
rın içinjde veya dışında oturanlardan ormanla
ra zaratı olduğu veya oturdukları yerlerde ye
niden orman yetiştirileceği için bu kanun gere
ğince başka tarafa nakledileceği için bn köylüler 
kanun gereğince başka tarafa nakledilenden muh
taç bulananlara yapacakları ev, ahır ve samanlık 

2 5 — 
B. K. 

lan arasından tâyin edilecek bir hukukçu üye 
ile İl Genel Meclisi daimî encümeni tarafından 
seçilecek bir üyeden müteşekkil bir komisyon 
tarafından yapılır. Bu komisyonlar belediye
lerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar ku
rulları tarafından seçilecek lüzumlu bilirkişinin 
fikirlerinden de faydalanır. 

Bu komisyonlara lüzumu kadar orman mü
hendisi ve kâtip verilebilir. 

Askerî memnu mmtakalardaki ormanların 
sınırlanması sırasında Millî Savunma Bakanlı
ğından bir temsilci de bulunabilir. 

Komisyonların işe başlayacakları gün vali ta
rafından ilgili ilce ve bucaklarda bir ay evvel 
ilân ettirilir. 

Madde 12. —• Sınırlama komisyonlarında ça
lıştırılacak hukukçu üyelerin kadroları Orman 
Genel Müdürlüğü bütçesinin*(E) cetveline dâ-, 
hil geçici hizmetliler bölümündeki ödeneğe müs
teniden Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

I İl Genel Meclisi daimî encümeni tarafından 
ı seçilen üyelere 5 liradan 10 liraya kadar ve be-
ı tediyeler ve köy ihtiyar kurulları tarafından 

bilirkişi olarak seçileceklere ?> liradan 5 liraya 
; kadar yevmiye verilir. Ve bunların gidip gelme 

nakil vasıtaları da sınırlama komisyonlarınca 
sağlanır. 

Komisyonlarda çalıştırılacak maaşlı ve üc-
; retli memurlara genel hükümler dairesinde na-
; kil vasıtası masrafı ve yollukları ve ormanlar

da çalıştıkları zamanlarda yolluk karşılığı ola-
; rak teknik memurlara amenajman ve teşcir iş

lerinde çalışan orman teknik memurları gibi 
tazminat yevmiyesi verilir. 

Madde 17. — Devlet ormanlarından parasız 
intifa hakkı kaldırılmıştır. Türkiye'ye yeniden 
gelecek İskân Kanununa göre memleket içinde 

\ bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu-
! ca köy kuracak göçmenlerle yer sarsıntısı, yan

gın ve sel gibi haller yüzünden topluca felâke-
| te uğramış muhtaç köylülere ve ormanların için-
! de veya dışında oturanlardan ormarJara zara-
\ rı olduğu veya oturdukları yerlerde yeniden 
| orman yetiştirileceği için bu kanun gereğince 
ı başka tarafa nakledilen köylülerden muhtaç 

bulunanlara yapacakları ev, ahır ve samanlık 
i için bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar 
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mahsus olmak üzere Bak: mi ar Kurulu kararı ile 
tahammülü müsait en yykm ormanlardan ke
restelik ağaç ve istedikleri, takdirde mevcut is
tiflerden. 

Madde 18. — A) Ormanların içinde veya 
orman sınırlarına köy ortasından ufkî hattı 
müstakim ile on kilometre mesafede bulunan 
köylülere köyde barınmalarına mahsus yapa
cakları veya oturacakları, ev, ahır, samanlık ve 
kullanacakları ev ve tarım araçları için tarife 
bedelinin onda biri karşılığında tahammülü mü
sait olan Devlet ormanlarından veya istif yerle
rinden kerestelik ağaç ve yakacak odun verilir. 
Bu ihtiyaçlar istiflerden temin edildiği takdirde 
kesme ve taşıma masrafları da ayrıca alınır. 

Köy Kanununa göre köy sayılan yerlerin 
nüfus kütüğüne kayıtlı olup orada oturanlar 
birinci fıkradaki şartlar dairesinde bu hüküm
den faydalanırlar. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve 
ınamulâtı ile odunların bu ihtiyaçlara kullanıl
mayıp başkalarına satılması veya köyden dışa
rıya çıkarılması yasaktır. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya 
yıkarak âhara satanlar veya devir edenler bir 
daha bu madde hükmünden istifade edemezler. 

Ti) Köylülerin orman idaresi hesabına pi
yasa satışları için kesip istif yerlerine taşıdık
ları orman mallarının yüzde on beşine kadarı is
tekli oldukları takdirde pazar yerlerine götüre
rek satmak sartiyle orman idaresinin tesbit ede
ceği istiflerden istihsali yapan bu köylülere sa
tış bedeliyle artırmasız olarak verilebilir. Bu nis
pet odun ve kömür istiflerinde yüzde yüze ka
dar çıkarılabilir.' 

C) îstihsal mıntakaları içindeki küçük el 
sanayii ile bizzat meşeni olan arabacı, takunya
cı, semerci, döğenei. sepetçi gibi sanatkârların 
ihtiyacı için mümkün olan istif yerlerinde kü
çük partiler halinde kövlü sanatkârlara artır
masız kasabalı sanatkârlara artırmalı satışlar 
yapılabilir. Zaruret ve lüzum «•örülen hallerde 
tahsis suretiyle de verilebilir. Bıı satışlara anı
lan sanayi ertıa'bından başkaları giremezler. 

Madde 18. —• A) Ormanların içinde veya 
orman sınırlarına köy ortasından ufki hattı-
müstakim ile on kilometre mesafede bulunan 
köylülere köyde barınmalarına mahsus yapa
cakları veya oturacakları ev, ahır, samanlık ve 
kullanacakları ev ve tarım araçları için tarife 
bedelinin onda biri karşılığında tahammülü mü
sait olan en yakın Devlet ormanlarından veya 
istif yerlerinden kerestelik ağaç ve yakacak 
odun verilir. Bu ihtiyaçlar istiflerden temin edil
diği takdirde kesme ve taşıma masrafları da 
ayrıca alınır. 

Köy Kanununa göre köy sayılan yerlerin nü
fus kütüğüne kayıtlı olup orada oturanlar birin
ci ffıkradaki .şartlar dairesinde bu hükümden 
faydalanırlar. 

Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve 
mamıılâtın bu ihtiyaçlara kullanılmayıp başka
larına' satılması veya köyden dışarıya çıkarıl
ması yasaktır. 

Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yı
karak âhara satanlar veya. devredenler bir daha 
bu madde hükmünden istifade edemezler. 

B) Köylülerin orman idaresi hesabına pi
yasa satışları için kesip istif yerlerine taşıdıkları 
orman mallarının yüzde yirmi beşine kadarı is
tedikleri takdirde pazar yerlerine götürerek sat
mak sartiyle orman idaresinin tesbit edeceği 
istiflerden istihsali yapan bu köylülere satış 
bedeli ile artırmasınız olarak verilir. Bu nispet 
odun ve kömür istiflerinde yüzde yüze kadar 
çıkarılabilir. 

C) îstahsal mıntakaları içindeki küçük 
sanatlar ile bizzat meşgul olan arabacı, sapçı. 
takunyacı, semerci, döğenci, sepetçi gibi sanat
kârların ihtiyacı için mümkün olan istif yerle
rinde küçük partiler halinde köylü ve kasabalı 
sanatkârlara artırmasız satışlar yapılır. Bu sa
tışlara anılan sanatkârlardan başkaları gire
mezler. 
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için bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Ku
rulu kararı, ile tahammülü müsait en yakın orman
lardan kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde 
mevcut istiflerden yalnız kesme ve taşıma imal 
masraflar! karşillğıncla tomruk veya kereste 
verilebilir. 

Madde 18. — Tarım Komisyonunun 18 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

Kurulu karariyle tahammülü müsait en yakm 
orajı anlardan kerestelik ağaç ve istedikleri tak
dirde mevcut istiflerden yalnız kesme ve taşı
ma! imal masrafları karşılığında tomruk veya 
kereste verilebilir. 

i Madde 18. — Tarım Komisyonunun 18 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir» 
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Madde 19. — Ormanlarım bulundukları ve 
bu ormanlara bitişik olan ilçeler içindeki muh
taç köylülere ev, samanlık, ahır gibi zatî ihti
yaçları için. kesme, taşıma masraflariyle tarife 
bedeli ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibi 
aynı bölgedeki köylülerin cami, okul ve köy 
yollarındaki köprülerinin yapılması ve onarıl
ması için kesme 4 ve taşıma masrafları alındık
tan sonra bu ormanların istif yerlerinden tom
ruk veya orman memurlarının göstereceği yer
lerden ağaç verilebilir. Bu ormanlardan sağla-
namıyan miktar ile bu maJdde dışında kalan 
köylerin müşterek ihtiyaçları diğer ormanların 
istif yerlerinden satış bedeli üzerinden verilir. 
4274 ve 5250 sayılı kanun hükümleri mahfuz
dur. 

Madde 21. — Devlet ormanlarının kadastro
su Orman idaresi tarafından yapılır. Kadastro 
işleri biri sahanın tavsifini gösteren yazı işle
rinden diğeri de haritadan ibaret olmak üzere 
iki gurupa ayrılır. Orman kadastrosuna esas 
teşkil edecek olan haritalar, tercihan aerofoto-
metri usulü ile ve en kısa bir zamanda tamam
lanır. 

MaJdde 25. — Devlet ormanları içinde yeni
den yerleşilmesi ve ormanların Devlet tarafra-
den işletilmesine ve korunmasına ilişkin olarak 
yapılacaklardan başka her çeşit binalar ve ağıl 
inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yer
ler yapılması ve yeniden tarla açılması yasaktır. 

Ormanların her hangi bir surette yanmasın
dan veya açıklıklarından faydalanarak işgal, 
açma veya her ne şekilde olursa olsun kesme, sök
me, budama veya boğma yollariyle elde edilmiş 
veya edilecek olan yerler ile buralarda yapılmış 
ve yapılacak her türlü yapı ve tesisler şahıslar 
adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğru
dan doğruya Orman İdaresince el konur. Bu ya
pı ve tesisleri sahipleri alıp götürmekte muhtar
dırlar. Ormanlarda umumi sihhat ve emniyet ve 
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat 
ile orman hasılatı işliyeeeklerin yapacakları bina 
ve tesisat için Tarım Bakanlığından izin alın
ması lâzımdır. 

•Ta. K. 

Madde 19. — Ormanların bulundukları Ve 
bu ormanlara bitişik olan ilçeler içindeki muh
taç köylülere ev, samanlık, ahır gibi zatî ihti
yaçları için kesme, taşıma masrafları ile tarife 
bedeli ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibi 
ayın bölgedeki köylerin cami, okul ve köy yol
larındaki köpıfülerinin yapılması ve onarılması 
için kesme ve taşıma masrafları alındıktan son
ra bu ormanların istif yerlerinden tomruk ve
ya orman memurlarının göstereceği yerlerden 
ağaç verilebilir. Bu ormanlardan sağlanamıyan 
miktar ile bu madde dışında kalan köylerin 
müşterek ihtiyaçları diğer ormanların istif yer
lerinden satış bedeli üzerinden verilir. 

4274 sayılı Kanunun 24 ncü maddesiyle 5210 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri mah
fuzdur. 

Madde 21. — 21 nci maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 25. •—• Devlet ormanları içinde yeni
den yerleşilmesi ve ormanların Devlet tarafın
dan işletilmesine ve korunmasına ilişkin olarak 
yapılacaklardan başka her çeşit binalar ve ağıl 
inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yer
ler yapılması ve yeniden tarla açılması yasak
tır. Devlet ormanlarının herhangi bir surette 
yanmasından ve açıklıklarından faydalanarak 
işgal açma ve her hangi şekilde olursa olsun 
kesme, sökme, budama veya boğma yollariyle 
elde edilmiş veya edilecek olan yerlerle bura
larda yapılmış ve yapılacak her türlü yapı ve 
tesisler şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. 
Buralara doğrudan doğruya Orman İdaresince 
el konur ve mjahsülü müsadere olunur. Bu ya
pı ve tesisleri sahipleri söküp götürmekte muh
tardırlar. 

Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve 
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat 
ile orman hasılatı işliyeeeklerin yapacakları bi
na ve tesisat için Tarım Bakanlığından izin 
alınması lâzımdır. 
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Madde 19. — Tarım Komisyonunun 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Tarım Komisyonunun 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet ormanları içinde orman
ların Devlet tarafından işletilmesine ve korun
masına ilişkin olarak yapılacaklardan başka her 
çeşit bina ve ağıl inşaası ve hayvanların barın
masına mahsus yerler yapılması ve yeniden tar
la açılması ve orman içine yeniden yerleşilmesi 
yasaktır. Devlet ormanlarının her hangi bir su
retle yanmasından ve açıklıklarından faydala
narak işgal açma ve her hangi şekilde olursa ol
sun kesme, sökme, budama veya boğma yolla-
riyle elde edilmiş veya edilecek olan yerlerle 
buralarda yapılmış ve yapılacak her türlü yapı 
Âe tesisler şahıslar adına tapuya tescil oluna
maz. Buralara doğrudan doğruya orman idare
since el konur. Ve mahsulü müsadere olunur. 
Bu yapı ve tesisleri sahipleri söküp götürmekte 
muhtardırlar. 

Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve 
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat 
ile orman hasılatı, işliyeceklerin yapacakları 
bina ve tesisat için Tarım Bakanlığından izin 
alınması lâzımdır. 

B. K. 

Madde 19. —• Ormanların bulundukları ve bu 
ormlanlara bitişik olan ilçeler içindeki muhtaç 
köylülere ev, samanlık, ahır gibi zatî ihtiyaçları 
için] kesme, taşıma masrafları ile tarife bedelli 
ödejımek şartiyle tomruk verileceği gibi aynı 
bölgedeki köylerin cami, okul ve: köy yolların
daki köprülerinin yapılması ve onarılması için 
kestire ve taşıma masrafları alındıktan sonra bu 
ormanların istif yerlerinden tomruk veya orman 
memurlarının göstereceği yerlerden ağaç veri
lebilir. Bu ormanlardan sağlanamıyan miktar ile 
bu jnadde dışında kalan köylerin müşterek ih
tiyaçlarını diğer ormanların istif yerlerinden 
satıjş bedeli üzerinden verilir. 

özel kanunların hükümleri saklıdır. 

Madde 21. — Hükümet teklifinin 21 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Adalet Komisyonunun 25 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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Madde 33. — Koru ormanlarından kesilecek 
ağaçlar numaralanır ve dipleri Devlet çekici ile 
damgalanır, numara ve damga dip kütükte ka
lacak surette kasilir. Dip kütüğün yüksekliği dip 
kutrunu geçemez. Ferahlandırma maksadiyle ke
silecek ağaçlar lüzum hâsıl olmadıkça numara
lanmaz. Baltalıklarda ise kesilmiyerek kalacak 
olan ağarlar iyice belli olacak şekilde işaretlenir. 

Madde 3;"). —- Her tomruk (yuvarlak kullana
cak odun) tam ortasından kabuksuz olarak kum
pasla ölçülür, numarası kuruma payına göre 
kalınlığı (çapı) boyu, nev'i deftere yazılır. 

Mahrukat odunu kabuklu olarak siter veya 
firesi düşüldükten sonra kental üzerinden kayıt 
olunur. 

Madde 36. — Parası verilmeden ve damgala
nacak orman malları damgalanmadan ve nakliye 
tezkeresi alınmadan istif yerlerinden nakliyat 
yapılamaz. Nakliye tezkereleri mal sahibinin is
tediği yere kadar süreli olarak verilir. Malın ilk 
götürüldüğü yerden başka bir yere taşınmasın
da taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna gö
re yeniletmesi lâzımdır. 

Orman malları sayısı, cinsi, nev'i, ebat ve 
vasfı itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresine 
uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi 
•üzerinden hacmen yüzde ona ve veznen yüzde on 
beşe kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkere
sinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alına
rak serbest bırakılır. 

Yükardaki hadleri aşan miktar bütün fazla
lığa şâmil olmak üzere kaçak sayılarak idarece 
müsadere olunur. Nakliye tezkeresine uyup da 
damgasız olan orman malları kaçak olup olmadı
ğının tahkik ve tesbiti için alıkomır. Kaçak ol
madığı anlaşıldığı takdirde damgası vurularak 
mallar serbest bırakılır. Nakliyat orman içinde 
orman idaresinin göstereceği yollardan yapı
lır. Nakliye tezkereleri daima taşıyanların üzer
lerinde bulunup istendikçe gösterilir. 

Ta. K. 

Madde 33. — 33 ncü maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir, 

i 
i Madde 35. — 35 nci maddedeki Hükümet 
i teklifi aynen kabul edilmiştir. 
i 

Madde ?>(). — Parası verilmiyen ve damga
lanacak orman malları damgalanmadan ve nak-
liy tezkeresi alınmadan istif yerlerinden nakli
yat yapılamaz. Nakliye tezkereleri mal sahibi
nin istediği yere kadar süreli olarak verilir. 
Malın ilk götürüldüğü yerden, başka bir yere 
taşınmasında taşıyanın eski nakliyeyi mal mev
cuduna göre yenilenmesi lâzımdır. Orman mal
ları sayısı, cinsi, nev'i, eb'adı ve vasıfları iti
bariyle ibraz olunan nakliye tezkeresine uydu
ğu ve damgalı bulunduğu takdirde hepsi üze
rinden hacmen yüzde ona ve veznen yüzde on-
beşe kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezke
resinde yazılı satış bedeli üzerinden tu tan alı
narak serbest bırakılır. 

Nakliye tezkeresine uyup da %• 5 nispetinde 
damgasız olan orman malları kaçak olup olma
dığının tahkik ve tesbiti için alıkonur. Kaçak 
olmadığı anlaşıldığı takdirde damgası vurula
rak mallar serbest bırakılır. 

Yukardaki hadleri aşan miktar bütün faz
lalığa ve damgasızlara şâmil olmak üzere kaçak 
; ayılarak idarece müsadere olunur. Nakliyat 
.'i'man içinde Orman İdaresinin göstereceği yol
lardan yapılır. Nakliye tezkereleri daima taşı-
\ ıuların üzerinde bulunup istendikçe gösterilir. 

( S. Sayısı : 277 ) 



31 
Ad. K. B. K. 

Madde 33. — Tarım Komisyonunun 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Otuz beşinci maddedeki Hükü
met teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Parası verilmeden ve damga
lanacak orman malları damgalanmadan ve nak
liye tezkeresi alınmadan istif yerlerinden nak
liyat yapılamaz. Nakliye tezkereleri mal sahi
binin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkân
larına göre bir haftadan 3 aya kadar süreli ola
rak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerden baş
ka bir yere taşınmasında taşıyanın eski nakli
yeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lâzımdır. 
Orman malları sayısı cinsi, nev'i, eb'adı ve va-
sıflari itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresi
ne uyduğu ve damgalı bulunduğu takdirde hep
si üzerinden hacmen yüzde ona ve veznen yüz
de on beşe kadar çıkacak fazlalık için nakliye 
tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı 
alınarak serbest bırakılır. 

Nakliye tezkeresine uyup da yüzde beş nis
petinde damgasız olan orman malları, kaçak 
olup olmadığının tahkik ve tesbiti için alıkonur. 
Kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde damgası 
vurularak mallar serbest bırakılır. Yukardaki 
hadleri aşan miktar bütün fazlalığa ve damga
sızlara şâmil olmak üzere kaçak sayılarak ida
rece müsadere olunur. Nakliyat orman 
içinde orman idaresinin göstereceği yollardan 
yapılır. Nakliye tezkereleri daima taşıyanların 
üzerinde bulunup istendikçe gösterilir. 

Pazar yerlerinden ve fabrikalardan ticaret 

Madde 33. — Hükümet teklifinin 33 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 35.— Her tomruk (Yuvarlak odun) 
tam ortasından kabuksuz olarak kumpasla çapraz 
ölçülür; numarası, kalınlığı (Çapı), boyu ve nevi 
deftere yazılır. 

Mahrukat odunu kabuklu olarak ster veya 
kental üzerinden kaydolunur. 

İstihsal ve satışta düşülmesi gereken tomruk
lar için kuruma payı, mahrukat için fire nispe
tinin ne şekilde hesaplanacağı ve ne yolda işlem 
yapılacağı Orman Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

Madde 36. — Parası verilmeden ve damgala
nacak orman malları damgalanmadan ve nakliye» 
tezkeresi alınmadan istif yerlerinden nakliyat ya
pılamaz. 

Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği ye
re ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre bir 
haftadan üç aya kadar süreli olarak verilir. Ma
lın î k götürüldüğü yerden başka bir yere taşın
masında taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna 
göre yeniletmesi lâzımdır. 

Orman malları sayısı, cinsi, nev'i, ebadı ve 
vasıfları itibraiyle ibraz olunan nakliye tezkere
sine uygun ve damgalı bulunduğu hakkında hep
si üzerinden hacmen % 10 nuna ve vezne % 15 
şe kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkere
sinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı alına
rak serbest bırakılır. 

Nakliye tezkeresine uyup da % 5 nispetine 
kadajr damgasız olan orman mallan kaçak olup 
olmoçlığının tahkik ve tesbiti için alıkonur. Ka
çak olmadığı anlaşıldığı takdirde damgası vu
rularak mallar serbest bırakılır. 

Yukardaki hadleri' aşan miktar bütün fazla
lığa ve damgasızlara şâmil olmak üzejre kaçak 
sayılarak idarece müsadere olunur. 

Kaçak olup olmadığının tahkik ve tesbiti 
nıaksiadiyle alıkonulan damgasız mallar temina
ta bağlandığı takdirde sahiplerine teslim olu-
nur. i Alınacak teminatın tutarı nakliyede yazılı 
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Madde 37. — Orman mahsullerinden bedel 
tarifeleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icap
larına göre Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
tanzim edilerek Tarım Bakanlığınca tasdik olu
nur. 

Ancak 3867 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
gereğince tesbiti icabeden bedel tarifelerinin ha
zırlanmasında ilgili Bakanlıklar müşterek bir 
karara varmadıkları takdirde, uyuşmazlık, Ma
liye Bakanlığı ile Umumi Murakabe Heyeti Baş
kanlığına bildirilir. Bu Bakanlık ve Başkanlı
ğın hakem olarak seçilecekleri birer temsilcinin 
verdikleri karara taraflar uydukları takdirde 
bu karar kesindir. Hakem kararma uyulmadığı 
halde ihtilâf taraflarca bir ay içinde Sayıştay 
Başkanlığının hakemliğine arzolunur. 

Sayıştay Başkanı veya onun seçeceği daire 
başkanlarından birinin vereceği karar nihai ve 
kesindir. 

Madde 39. —- Devlet ormanlarındaki katiyat 
ve istif her mmtakaya göre hazırlanan amenaj-
man plânlarına müsteniden orman idaresi tara
fından yapılır. Her tomruk kesildiği mahalden 
numaralandıktan ve kesilmiş orman mallarına 
mahsus çekiçler ile damgalandıktan sonra istif 
yerlerine sevkolunur. Damgasız tomrukların 
taşınması yasaktır. Kesilmiş orman mallarına 

Ta. K. 

Madde 37. — Orman mahsullerinin bedel ta
rifeleri mmtakaları itibariyle ve piyasa icap
larına göre Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
tanzim edilerek Tarım Bakanlığınca tasdik 
olunur; 

Ancak 3867 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
gereğince tesbiti icabeden bedel tarifelerinin 
hazırlanmasında ilgili Bakanlıklar müşterek bir 
karan, varmadıkları takdirde Bakanlar Kurulu 
Koordinasyon Heyetinin vereceği karar kesin
dir. 

Madde 39. — Devlet ormanlarındaki kati
yat ve istif her mmtakaya göre hazırlanan Ame-
najman plânlarına müsteniden Orman tdaresı 
tarafından yapılır. Her tomruk kesildiği ma
halden numaralandıktan ve kesilniş orman 
mallarına mahsus çekişler ile damgalandıktan 
sonra istif yerlerine sevk olunur. Damgasız 
tomrukların taşınması yasaktır. Kesilmiş or-
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kasti olmaksızın orman mahsulü alıp naklede
ceklerden nakliye tezkeresi aranmaz, 

Madde 37. — Orman mahsullerinin bedel t a 
rifeleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icapla
rına göre Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
tanzim edilerek Tarım Bakanlığınca tasdik olu • 
nur. 

Ancak Ereğli Kömür ocaklarının Devletçe 
işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesi gereğince tesbiti icabeden bedel ta
rifelerinin hazırlanmasında ilgili bakanlıklar 
mutabakata varmadıkları takdirde Bakanlar 
Kurulunca karar verilir. 

Madde 39. — Tarım Komisyonunun 39 ne a 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

beher metreküb satış bedelinin % 15 fazlasiyle 
hesaplanır. 

Teminat karşılığında malların sahibine tes
limi damgasız oldukları eb'at ve vasıfları ve 
damga muamelesinin huzurlarında yapıldığı 
mal sahibiyle müştereken bir zabıt varakasiyle 
tesbit olunmasına bağlıdır. 

Yapılan tetkik ve tahkik sonunda bunların 
kaçak olmadığı anlaşıldığı takdirde teminatı 
iade ounur. 

Kaçak oldukları anlaşılırsa teminat orman 
idaresince irat kaydolunduğu gibi ayrıca kaçak 
maljlardan dolayı cezai takibat da yapılır. 

Nakliyat orman içinde orman idaresinin gös
tereceği yolardan yapılır. Nakliye tezkereleri 
daima taşıyanların üzerinde bulunup istenildik
çe gösterilir. 

Pazar yererinden ve fabrikalardan ticaret 
kasti olmaksızın orman mahsulü, alıp naklede
ceklerden nakliye tezkeresi aranmaz. 

Madde 37. — Adalet Komisyonunun 37 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Devlet ormanlarındaki kesim 
ve istif her mmtakaya göre hazırlanan amenaj-
man plânlarına müsteniden orman idaresi ta
rafından yapılır. Her tomruk kesildiği mahal
den numaralandıktan ve kesilmiş orman malla
rına mahsus çekiçler ile' damgalandıktan sonra 
istif yerlerine sevkolunur. Damgasız tomrukla
rın jtaşınması yasaktır. Kesilmiş orman malları-
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m. 
mahsus çekiçlerin model ve kullanış yerleri ni
zamnamede gösterilir. 

Tomr/uk istihsalinden sonra ormanda kalan 
vo kıymetlendiril emiyen artıklar ile ormana za
rarlı ağaççıkların belli edilecek şartlar dâhilin
de kökü ile sökülerek toplanıp çıkarılması için 
orman idaresi istekli köylülere müsaade verebi
lir. Mukabilinde bir bedel de alınmaz. 

Madde 43. —• Tahrip edilmiş veya yangın 
görmüş ormanlarla .ormansızlık yüzünden arazı 
kayması ve yağmurlarla yıkanma tehlikesine 
mâruz olan yerlerdeki ormanlar, meskûn ma
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri, zira
at edilen mahalleri çığ, sel gibi zararlardan ko
ruyan ve buraları toz fırtınalarına karşı mu
hafaza eden nehir dolmalarının önüne geçen, 
memleket müdafaası için muhafazası zaruri olan 
ormanlar Bakanlar Kurulu karariyle muhafaza 
ormanı olarak ayrılabilirler. 

Madde 81. —• Orman idaresi, orman yetişti
recek olan köy, belediye ve müesseselerin fidan 
ihtiyaç!arını karşılamak üzere mmtaka orman 
fidanlıkları kurmaya mecburdur. Fidanlıkların 
kurulmasında köy ve belediyelere yakınlık, fi
danların cins ve nev'ini tâyinde mahalline uy
gunluk, gözetilir. 

Fidanla* ilgililere ambalajlı olarak fidanlık-

Ta. %. 

man mallarına mahsus çekişlerin model ve kul
lanış yerleri tüzükte gösterilir. 

Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan 
ve kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana 
zararlı ağaççıkların belli edilecek şartlar dâhi
linde köküyle sökülerek toplanıp çıkarılması 
için Orman İdaresi istekli köylülere diledikleri 
gibi tasarruf etmek üzere müsaade verebilir. 
Karşılığında para alınmaz. 

Madde 43. ;—43 ncü maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kftbul edilmiştir. 

Madde 81. i — Orman İdaresi orman yetiş-
1 irecek olan köy, belediye ve müesseselerin fi-, 
dan ihtiyaç] arını karşılamak üzere mıntıka, 
orman fidanlıkları kurmaya mecburdur. Fidan
lıkların kurulmasında köy ve belediyelere ya 
kmlık, fidanların eins ve nev'ini tâyinde mahal-. 
üne uygunluk gözetilir. 

Fidanlar ilgililere ambalajlı olarak fidanlık-
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Madde 42. — Devlet ormanlarmdaki otlakla
ra dışardan toplu olarak veya sürü halinde hay
van sokulup otlatılması işletme müdürlerince 
tanzim edilecek plânlara göre Orman Genel Mü
dürlüğünün iznine bağlıdır. 

Plânda otlatılacak hayvanların cins ve nev'i 
ve mikatraları gösterilir. Plânlar, otlak zama
nından evvel tanzim ve tasdik olunur. 

Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tarım Ba
kanlığı Devlet ormanlarına zarar verıniyeceJv 
şekilde muvakkat olarak hayvanların otlatılma
sına ait tedbirleri alır. 

Orman içinde ve civarındaki köylerin hay
van otlatmalarına mütaallik işler orman bölge 
şefleri tarafından tesbit ve köy ihtiyar heyetle
rine baliğ olunur. 

Yangın görmüş orman sahalarında hiçbir su
retle hayvan otlatılamaz. 

Madde 43. — Tarım Kimisyonunun 43 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 81. —> Tarım Komisyonunun 81 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

na mahsus çekiçlerin model ve kullanış yerleri 
tüzükte gösterilir. 

Tomruk istihsalinden sonra ormanda kalan ve 
kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana zarar
lı ağaççıkların belli edilecek şartlar dâhilinde 
köküyle sökülerek toplanıp çıkarılması için or
man idaresi istekli köylülere diledikleri giHbi ta
sarruf etmek üzere müsaade verebilir. Karşılı
ğında para alınmaz. 

Madde 42. — Adalet Komisyonunun 42 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Hükümet teklifinin 43 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 81. — Örınâıı idaresi orman yetişti*-
reçek olan köy, belediyelerin fidan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere mmtaka orman fidanlıkları 
karmaya mecburdur. Fidanlıkların kurulmasın
da' köy ve belediyelere yakınlık, fidanların cins 
vejnev'ini tâyinde mahalline uygunluk gözetilir. 

j Fidanlar köy ve belediyelere ambalajlı ola
ra^ fidanlıkta ve imkân bulunduğu takdirde 
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ta ve imkân nispetinde ağaçlama yerinde bedel
siz olarak verilir. 

Lüzumu halinde köy ağaçlandırmalarına 
gerekli yardım, orman bölge fidanlıklarmca 
yapılır. 

Madde 86 — En ufak parçası yarım hektar
dan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı ol
mamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin sa
hibi ağaçlandırmadan itibaren elli sene için 
ağaçlandırdığı sahalara ait bütün vergilerden 
ve özel ormanların tâbi olduğu hâsılat resminden 
muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde muha
faza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır. 

Arazide ağaçlandırma yapmak istiyenler va
li veya kaymakama müracaat ederler. Bu yer
lerin hâli araziden olduğu anlaşıldıktan sonra 
orman memurları tarafından yapılacak ağaç
landırma planına göre ağaçlandırma işine Tarım 
Bakanlığınca izin verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgisi
ne ait her türlü yardımlar orman idaresince pa
rasız yapılır. Plânına göre ve müddeti içinde 
ağaçlandırılan sahalar ağaçlanmıya başlanan 
yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlanmayı 
yapana temlik olunur ve ağaçlanacak sahayı Or
man halinde koruyup idame ettirmiyenlerden 
teindik edilen yer geri alınır. Bu şartlara göre 
kurulan ve idame ettirilen ormanlar hiçbir su
retle istimlâk edilemez. 

Madde 88. — Ormanların içinde ve yakı
nında ateş veya yangın alâkni görenler bunu 
derhal orman idaresine veya en yakın muhtar, 
jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine ha
ber vermeye mecburdurlar. Yangınlar için ha
berleşmede Devlete ait her türlü askerî ve sivil 
vasıtalardan derhal parasız olarak faydalanılır. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağ
lamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme ku
le ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teş
kilâtının kuruluş merkezleri arasında orman 
idaresince gerektiği yerlerde P. T. T. idaresin
den meccanen verilecek ruhsatlara müsteniden 
telefon şebekesi yapılıp işletilebileceği gibi lü
zumunda jandarma ve P. T. T. santrallerine 

T a K. 

ta ve imkân bulunduğu takdirde ağaçlama ye
rinde parasız olarak verilir. 

Lüzumu halinde köy ağaçlandırmalarına ge
rekli yardım orman bölge fidanlıklarmca ya
pılır. 

Madde 86. — 86 ncı maddedeki 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet 

Madde 88. — Ormanların içinde veya yakı
nında ateş veya yangın belirtisi görenler bunu 
derhal Orman İdaresine veya en yakın muhtar, 
jandarma daireleri veya mülkiye âmirlerine ha
ber vermeye mecburdurlar. Yangınlar için ha
berleşmede Devlete ait her türlü askerî ve sivil 
vasıtalardan derhal parasız olarak faydalanılır. 

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule 
ve kulübeleriyle bakım merkezi ve Orman teş
kilâtının kuruluş merkezleri arasında Orman 
İdaresince gerektiği yerlerde P. T. T. İdare
sinden parasız verilecek ruhsatlara dayanılarak 
telefon şebekesi yapılıp işletilebileceği gibi lü
zumunda jandarma ve P. T. T. santrallerine 
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Madde 86. — Tarım Komisyonunun 86 mu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hadde 88. — Tarım Komisyonunun 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

n-jı 

| B. E . 

ağaçlama yerinde parasız olarak verilir; 
Lüzumu halinde köy ağaçlandırmalarına ge

rekli yardım orman bölge fidanlıklarmca yapı
lır. 

Resmî daire ve müesseselere ambalaj ve na
kil ıjaasrafları kendilerine ait olmak üzere para
sız ijidan verilebilir. 

Hadde 86. — En ufak parçası yarım hek
tardan ve parçalar yekûnu bir hektardan aşağı 
olmamak şartiyle yeni ağaçlandırılan arazinin 
sahibi ağaçlandırmadan itibaren elli sene için 
ğaçl&ndırdığı sahalara ait bütün vergilerden ve 
özel ormanların tâbi olduğu hasılat resminden 
muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde muha
faza etmiyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan boş arazide ağaçlandırma yapmak istiyen-
ler Vali veya kaymakama müracaat ederler. Bu 
yerlerin hâli araziden olduğu anlaşıldıktan son
ra orman memurları tarafından yapılacak 
ağaçlandırma plânına göre ağaçlandırma işine 
Tarım Bakanlığınca izin verilir. 

Ağaçlandırma plânları ve ağaçlama bilgi
sine i ait her türlü yardımlar orman idaresince 
parajsız yapılır. Plânına göre ve müddeti için
de aiğaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan 
yıldşn itibaren 5 yıl sonunda bu ağaçlamayı ya-
pan^ temlik olunur ve ağaçlanacak sahayı orman 
halinde koruyup idame ettirmiyenlerden temlik 
edilen yer geri alınır. Bu şartlara göre kurulan 
ve idame ettirilen ormanlar hiçbir suretle ka-
mul$,ştırılamaz. 

Ijfadde 88. — Ormanların içinde veya yakı
nında ateş veya yangın belirtisi görenler bunu 
derbjal orman idaresine veya en yakın muhtar, 
janqarma daireleri veya mülkiye âmirlerine ha
ber vermeye mecburdurlar. Yangınlar için ha
berleşmede Devlete ait her türlü askerî ve sivil 
vasıtalardan derhal parasız olarak faydalanı
lır. I 

yangın haberleşmesini en seri şekilde sağla
mak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule 
ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilâ
tının kuruluş merkezleri arasında Orman İdare
since getirdiği yerlerde P. T. T. İdaresinden pa
rasız verilecek ruhsatlara dayanılarak telefon şe
bekeli yapılıp işletilebileceği gibi lüzumunda jan-
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bağlanabilir. P. T. T. santraline bağlanan tele
fonlardan gayri tesisler ve telefonlar için hiç
bir, ücret, resim ve tekâlif verilmez. 

Maddo 98. — Orman Genel Müdürlüğünce 
lüzum görülecek orman memurlar] Hükümetin 
seçeceği silâhla teçhiz olunur. 

Orman memurları orman suçlarına ilişkin 
delilleri bir zabıt varakası ile tesbit, suç araçla
rı ve nakil vasıtaları ile suç mahsulü mallarını 
zabt ve icabında suç faillerini yakalamak göre
vi ile ödevli ve yetkilidirler. Talep vukuunda 
polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman 
memur! arına yardıma mecburdurlar. 

Madde 99. — Orman memurları av tezkere
si olmıyanlarm orman idaresinden izin almamış 
olanların ormanlarda ve orman göl ve derele
rinde avlanmalarını men, avlarını ve silâhlarını 
ve vasıtalarını zabtetmeye yetkilidirler. 

Madde 104. - 17, 18 ve 19 ncu madde hü
kümlerine göre köylünün zâti ihtiyaçlariyle köy 
müşterek ihtiyaçları için verilen kerestelik ağaç 
ve mahrukatı köyden dışarı çıkaranlar, yerinde 
kullannııyanlar veya başkasına satanlar elli li
radan iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 

Madde 105. — Ormanlardaki yaş ağaçların 
kabuğunu soyanlar, yaş ağaçları yaralıyaıüar, 
boğanlar, tepelerini veya tekmil dallarını kopa
ran veya kesenler, bunlardan çıra, yalamuk çı
karanlar, burç alanlar, orman örtüsünü kaldı
ranlar, orman toprağını kuvvetlendirmek için 
dikilen her çeşit nebatları zedeliyenler veya ko
paranlar, onman içinde veya kenarında tabiî 
olarak yetişmiş fidanları söken, ezen veya zede
liyenler bir haftadan üç aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Ormanlardan izinsin yaş ağaç kesenler on 
santimetre kutrundan yukarı olan beher ağaç 
için beş liradan yirmi beş liraya kadar, on san
timetre kutrundan aşağı olanların beher kenta
linden on lira, kömürün beher kentalinden yir
mi beş lira hesabiyle ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Ta. K. 

bağlanabilir. P. T. T. santrallerine bağlanan tele
fonlardan başka tesisler ve telefonlar için hiç
bir ücret, resim ve vergi verilmez. 

M'adde 98. -— Orman Genel Müdürlüğünce 
lüzum görülecek olan Orman memurları Hükü
metin seçeceği silâhla teçhiz olur. 

Orman memurları orman suçlarına ilişkin de
lilleri bir tutanak ile tesbit suç araçları ve n,akil 
vasıtaları ile suç mahsulü mallarını zabıt ve ica
bında suç işliyenleri yakalamak görevi ile ödevli 
ve yetkilidirler. Talep vukuunda polis, jandar
ma, köy muhtar ve bekçileri orman memurları
na mecburdurlar. 

Madde 99.. — Orman memurları av tezkeresi 
olmıyanlarm ve Orman İdaresinden izin almamış 
olanların ormanlarda ve orman göl ve derele
rinde avlanmalarını meni, avlarını ve av araçla
rını zaptetmeye yetkilidirler. 

Madde 104. — 104 ncü maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 105. — Ormanlardaki yaş ağaçların 
kabuğunu soyanlar yaş ağaçları yaralıyanlar, 
boğanlar, tepelerini veya tekmil dallarını kopa
ran veya kesenler bunlardan çıra, yalamuk çı
karanlar burç alanlar, orman Örtüsünü kaldı
ranlar, orman içinde veya kenarlarında tabiî ola
rak yetişmiş fidanları sökenler, veya tahrip kas
tiyle zedeliyenler bir haftadan üç aya kadar ha
pis veya 25 liradan 300 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. Koru ormanlarından 
izinsiz yaş ağaç kesenler beher ağaç için 25 lira
dan 100 liraya kadar, baltalık ormanlarından yaş 
ağaç kesenler beher kentalinden 10 lira, kömü
rün beher kentalinden 25 lira hesabiyle ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılır. 

( S. Sayısı : 277 ) 
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Madde 98. — Tarım Komisyonunun 98 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 99. — Tarım Komisyonunun 99 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 104. — Yüz dördüncü maddedeki 
Hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

17, 18 ve 19 ncu madde hükümlerine göre 
köylünün zatî ihtiyaçlariyle köy müşterek ihti
yaçları için verilen kerestelik ağaç ve mahru
katı bu işte kullanmıyanlar veya başkasına sa
tanlar elli liradan iki yüz liraya kadar hafif pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Madde 105. — Ormanlardaki yaş ağaçların 
kabuğunu soyanlar, yaş ağaçları yaralıy anlar, 
boğanlar, tepelerini veya tekmil dallarını kopa
ran veya kesenler, bunlardan çıra, yalamuk çı
karanlar, burç alanlar, orman örtüsünü kaldı
ranlar, orman içinde veya kenarında tabiî ola
rak yetişmiş fidanları sökenler veya tahrip kas
tiyle zedeliyenler bir haftadan üç aya kadar ha
pis veya yirmi beş liradan üç yüz liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. Ormanlardan 
izinsiz,yaş ağaç kesenler bir haftadan üç aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca 
kesilen beher ağaç için 25 liradan 100 liraya 
kadar, baltalık ormanlardan kesenlerin beher 
kentalinden on lira, kömürün beher kentalinden 
yirmi beş lira hesabiyle ağır para cezası alınır. 

I B. K. 

darma ve P. T. T. santrallerine bağlanabilir. 
P. T. T. santraline bağlanan telefonlardan başka 
tesisler ve telefonlar için hiçbir ücret, resim ve 
vergi verilmez. 

Madde 98. — Orman Oenel Müdürlüğünce lü
zum görülecek olan orman memurları hükümetin 
seçeceği silâhla teobiz olunur. 

Ofrnıan memurlar, oı man suclanna ilişkin de
lilleri bir tutanak ile tesbit, suç aıaçları ve nakil 
vasıtaları ile suç mahsulü mallarını zabıt ve ica
bında suç işliyenleri yakalamak görevi ile ödevli 
ve yetkilidirler. Talep vukuunda polis, jandar
ma, lpy muhtar ve beklileri orman memurlarına 
yardjma mecburdurlar. 

M[adde 99. — Tarım Komisyonunun 99 ncu 
madensi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 104. — 17,18 ve 19 ncu madde hüküm
lerin^ göre köylülerin zatî ihtiyaçlariyle köy müş
terek ihtiyaçları için verilen kerestelik ağaç ve 
mahrukatı bu işte kullarimıyanlar veya başkasına 
satanlar elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır. 

Mjadde 105. — Ormanlardaki yaş ağaçların 
kabuğunu soyanlar, yaş ağaçları yaralıyan, bo
zanla^, tepelerini veya tekmil dallarını ko-
paraı|L veya kesenler, bunlardan çıra, yalamuk 
çıkaranlar, burç alanlar, orman örtüsünü 
kaldıranlar, orman içinde veya kena
rında tabiî olarak yetişmiş fidanları sö
kenler veya tahrip kastiyle zedeliyenler bir haf
tadan üç aya kadar hapis veya yirmi beş lira
dan ı|ç yüz liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

Ormanlardan izinsiz yaş ağaç kesenler bir 
haftajdan üç aya kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. Ayrıca koru ormanlarından kesilen be
her ağaç için yirmi beş liradan yüz liraya kadar, 
balta".ık ormanlarından kesilenlerin beher kenta
l inde! ion lira, kömürün beher kentalinden yir
mi beş lira hesabiyle ağır para cezası alınır. 

( S. Sayısı : 27? ) 
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Madde 107. — izin almadan 23 ncü madde
de yazılı işleri yapanlarla bu işleri yapması için ı 
Orman İdaresince tâyin olunacak şartlara ria
yet etmiyenler iki aya kadar hafif bapis Veya ı 
elli liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır ve bu suretle çıkarılan mahsullerin mü
saderesine de karar verilir. | 

Madde 109. — 25 nci maddede yasak edilen 
işlerle, bu maddede yapılması izne bağlı işleri 
izinsiz yapanlara bir aydan bir seneye kadar 
bapis cezası hükmolunur.' işgal ve faydalanma, 
yanmış orman sabasına taallûk ettiği takdirde 
bu cezalar iki misline çıkarılır. 

Madde 113. — Ağaç, odun ve kömür ve sair 
orman mahsullerinin nakliye tezkeresi almaksı
zın veya bunlar için süreli olarak verilen nak
liye tezkeresini değiştirmeksizin taşıyanların 
.malları, malın kaçak olup olmadığının incelen
mesi için alıkonur. Kaçak olmayıp yalnız nakli- I 
yesini yeniletmediği tahakkuk ederse bir taraf- ı 
tan nakliyesi değiştirilmekle beraber hakların
da beş liradan yüz liraya kadar hafif para ce
zasına hükmolunur. Malın kaçak olduğu anlaşı
lırsa 105 nci madde hükümleri tatbik edilir. Or
manda kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları I 
damgasız olarak her hangi bir yere götürenler
le, her nevi ormanlarda 41 nci madde hükmüne 
muhalif hareket edenler beş liradan kırk lira
ya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. | 

Madde 107. — 20 nci maddede sayılan meyva 
toprak mahsullerini ormanın yetiştirmesine za
rar verecek yerlerde olmamak şartiyle toplıyan-
lar hariç için almadan 23 ncü maddede yazılı 
işleri yapanlarla bu işleri yapması için orman 
İdaresince tâyin olunacak şartlara riayet etmi
yenler iki aya kadar hafif hapis veya 100 lira
ya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır ve 
bu suretle çıkarılan mahsullerin müsaderesine 
karar verilir. 

Madde 109. — 109 ncu maddedeki Hükümet 
teklifi aynen fcabul edilmiştir. 

Madde 113. — Ağaç, odun ve kömür ve sa
ir orman mahsullerini nakliye tezkeresi almak
sızın veya bunlar için süreli olarak verilen nak
liye tezkeresini değiştirmeksizin taşıyanların 
malları, malın kaçak 'olup olmadığının incelen
mesi için 127 nci maddede gösterilen şekilde alı
konulur. Kaçak olmayıp yalnız nakliyesini ye
niletmediği tahakkuk ederse alıkonulan mallar 
sahibine derhal teslim edilerek nakliyesi veri
lir. Ve 116 nci madde hükmüne göre 5 lira pa
ra cezası alınır. Malın kaçak olduğu anlaşılırsa 
105 nci madde hükmü tatfbik edilir. Ormanda 
kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları dam
gasız olarak her hangi bir yere götürenlerle her 
nevi ormanlarda 41 nci madde hükmüne muha
lif hareket edenler 5 liradan 40 liraya kadar 
hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

( S. Seyisi: 27* ) 
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Madde 107. — Orman İdaresinden izin al
maksızın 23 ncü maddede yazılı işleri yapanlar 
ile bu işler için Orman İdaresince tâyin oluna
cak şartlara riayet etmiyen iki aya kadar hafif 
hapis veya 100 liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılır. Ve mahsuller müsadere olu
nur. 

Ormanın yetişmesine zarar vermiyecek yer
lerde 20 nci maddede sayılan meyve ve mahsul
leri toplayanlar hakkında bu hüküm uygu
lanmaz. 

Madde 109. — Tarım Komisyonunun 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

109 

Madde 113. — Ağaç, odun, kömür ve sair 
orman mahsullerini nakliye tezkeresi almaksı
zın veya bunlar için 36 ncı madde gereğince 
verilecek nakliye tezkerelerini değiştirmeksi-
zin taşıyanların malları, kaçak olup olmadığı
nın incelenmesi için 127 nci maddede gösterilen 
şekilde alıkonulur. (Kaçak olmayıp yalnız nak
liyesini yeniletmediği tahakkuk ederse alıkonu
lan mallar sahibine derhal teslim edilerek nak
liyesi verilir ve 116 ncı madde hükmüne göre 
beş lira para cezası alınır.) Malın kaçak olduğu 
anlaşılırsa 105 nci madde hükmü tatbik edilir. 
Ormanda kesilen ağaçlardan yapılacak tom
ruklara damgasız olarak her hangi bir yere 
götürenlerle her nevi ormanlarda 41 nci madde 
hükmüne muhalif hareket edenler 5 liradan 40 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

36 ncı madde gereğince verilecek nakliye 
tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür 
ve sair orman mahsullerini taşıyanların malları 
kaçak olup olmadığının incelenmesi için 127 nci 
maddede gösterilen şekilde alıkoııur. 

Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği 
tahakkuk edrse alıkonulan mallar derhal taşı
yana teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın 
kaçak olduğu anlaşılırsa 105 nci madde hükmü 
tatbik edilir. Nakliye tezkeresini değiştirme
den nakliyat yapmayı içtinap edenler ve orman
da kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları 
damgasız olarak istif mahallerine veya kaçır -

B. K. 

Madde 107. — Orman İdaresinden izin almak
sızın; 20 nci ve 23 ncü maddelerde yazılı işleri 
yapanlar ile bu işler için Orman İdaresince tâyin 
olunjacak şartlara riayet etmiyenler iki aya ka
dar hafif hapis veya yüz liraya kadar hafif para 
cezalı ile cezalandırılır ve mahsulleri müsadere 
olunur. 

Qrmanın yetişmesine zarar vermiyecek yer
lerde 20 nci maddede sayılan meyva ve mahsul
leri toplıyanlar hakkında bu hüküm uygulan
maz.; 

üjladde 109. — Hükümet teklifinin 109 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Madde 113. — 36 ncı madde gereğince veri
lecek nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, 
odun, kömür ve sair orman mahsullerini taşıyan
ların malları kaçak olup olmadığının incelenme
si içjin 127 nci maddede gösterilen şekilde alıko
ııur. 

Kaçak olmayıp nakliyesinin yenilenmediği 
tahajkkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşı
yana teslim edilerek nakliyesi verilir. Malın ka
çak olduğu anlaşılırsa 105 nci madde hükmü 
tatbjik edilir. Nakliye tezkeresini değiştirme
den nakliyat yapmayı itiyat edenler ve ormanda 
kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları dam
gasız olarak istif mahallerine veya kaçırmak 
kastı olmaksızın başka yerlere götürenler ile, her 
nevi ormanlarda 41 nci madde hükmüne muha
lif hareket edenler on beş liradan yirmi beş li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

( S. Sayısı : 277 ) 
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Madde 114. — 42 nci maddeye göre izin al
maksızın her nevi 'ormanlara kasden hayvan so
kanlar, sokulan hayvan adedi nazarı itibara alı
narak bir aya kadar hafif hapis ve beş liradan 
elli liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılır. Kayıtsızlık ve teseyyüp eseri ile hayvan 
girmiş ise veya mezkûr maddede yazılı surette 
gösterilecek şart ve tedbirlere riayet edilmemiş-
se yalnız para cezası hükmolunur. 

Bu hayvanlar yanmış onman sahalarına so
kulduğu veya girdiği takdirde yukarıdaki ceza
lar iki kat olarak uygulanır. 

Madde 115. — 88 nci maddedeki mecburiyete 
riayet etmiyenler bir haftadan bir aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Orman İdaresine ait telefon alâtl ve edevatı 
şebekesi ve tesislerine zarar verenler Türk Ceza 
Kanununun 516 nci maddesinin 4 ncü bendi ge
reğince cezalandırılır. Bu suç Hazirandan Ekim 
ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde 
işlenirse cezalar iki misline çıkarılır. . 

Madde 116. — 89 ncu maddeye göre orman
larda vukua gelecek yangınları söndürmek için 
salahiyetli memurlar ve Orman teşkilâtı tarafın
dan yangın mahalline gitmeleri emrolunduğu 
halde gitmeyenlerle gidip de çalışmıyanlardan 
kaymakam veya valinin kararı ile on liradan 
yirmi liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu 
karar kesindir. Sözü geçen maddede yazılı me
murlardan yangın yerlerine yardımcı gönderme-
yenlerle ilgi göstermeyenler Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre ce
zalandırılır. 

Madde 118. — Hususi orman sahiplerine ya
zılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren 
bir yıl içinde 63 ncü maddede yazılı işaretlerle 
ormanlarının sınırlarını belli etmeyen orman sa
hiplerinden elli liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezası alınır. Orman sahipleri bu ce-

Ta. K. 

Madde 114. — 114 ncü maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 115. — 115 nci maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kahul edilmiştir. 

Madde 116. — 89 ncu maddeye göre orman
larda vukuagelecek yangınları söndürmek için 
salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı tara
fından yangın mahallerine gitmeleri emir olun
duğu halde gitmiyenlerle gidip de çalışmıyan
lardan kaymakam veya valinin kararı ile 10 li
radan 20 liraya kadar para cezası alınır. Bu 
karar kesindir. Sözü geçen maddede yazılı me
murlardan yangın yerlerine yardımcı gönder-
miyenlerle ilgi göstermiyenler Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına gö
re cezalandırılır. 

Madde 118. — Hususi orman sahiplerine ya
zılı olarak yapılan tebligat tarihinden iti-
Ibaren 2 yıl içinde 63 ncü maddede yazılı 
işaretlerle ormanlarının sınırlarını (belli <et-
miyen onman sahiplerinden 50 liradan 200 lira
ya kadar hafif para cezası alınır. Orman sahip-

( S. Sayısı : 277 ) 
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mak kastı olmaksızın başka yerlere götürenler 
ile her nevi ormanlarda 41 nci madde hükmüne 
muhalif hareket edenler 15 liradan 25 liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Madde 114. — Kırk ikinci madde gereğince 
izin almaksızın her nevi ormanlara hayvan so
kanlar, sokulan hayvan adedine göre bir aya 
kadar hafif hapis ve beş liradan elli liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Başı boş bırakılmak suretiyle hayvan gir
mesi veya 42 nci madde mucibince konulacak 
şart ve tedbirlere riayet edilmemesi halinde 
yalnız para cezası hükmoJunur. 

Yanmış orman sahalarına hayvan sokulması 
veya başı boş bırakılmak yüzünden girmesi ha
linde birinci fırada yazılı ceza iki kat olarak 
uygulanır. 

Madde 115. — Seksensekizinci maddedeki 
mecburiyete riayet etmiyenler bir haftadan bir 
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Or
man idaresine ait telefon şebeke ve tesislerine 
ve her türlü alet ve malzemesine zarar verenler 
Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi gere
ğince cezalandırılır. 

Bu suç Hazirandan Ekim ayına kadar devam 
eden yangın mevsiminde işlenirse ceza iki mis
line çıkarılır. 

Madde 116. — Seksen dokuzuncu maddeye 
göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndür
mek için salahiyetli memurlar ve orman teşkilâtı 
tarafından yangın mahallerine gitmeleri emro-
lunduğu halde gitmiyenlerle gidip de çalışmıyan-
1 ardan kaymakam veya valinin kararı ile 10 lira
dan 20 liraya kadar para cezası alınır. Bu ka
rarlar aleyhine kanun yollarına başvurulamaz. 
Sözü geçen maddede yazılı memurlarla orman 
teşkilâtında vazifeli olanlardan yangın yerlerine 
yardımcı göndermiyenlerle ilgi göstermiy enler 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 2 
nci fıkrasına göre cezalandırılır. 

Madde 118. — Hususi orman sahiplerine ya
zılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren 
2 yıl içinde 63 ncü maddede yazılı işaretlerle or
manlarının sınırlarını belli etmiyen orman sa-
siplerinden 50 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. Orman' sahipleri bu cezanın 

B. K. 

ijladde 114. — Adalet Komisyonunun 114 
ncü i maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Hadde 115. — 88 nci maddedeki mecburiyete 
riayet etmiyenler bir haftadan bir aya kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Orman İdaresine ait telefon şebekesi ve te
sislerine ve her türlü alet ve malzemesine zarar 
verenler Türk Ceza Kanununun 391 nci maddesi 
gereğince cezalandırılır. 

Bu suç Hazirandan Ekim ayma kadar devam 
eden yangın mevsiminde işlenirse ceza iki misli
ne çıkarılır. 

Madde 116. — Adalet Komisyonunun 116 
nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Hadde 118. — Yazılı olarak yapılan tebligat 
tariflinden itibaren 2 yıl içinde 63 ncü maddede 
yazilı işaretlerle ormanlarının sınırlarını belli 
etmiyen özel orman sahiplerinden 50 liradan 
2001 liraya kadar hafif para cezası alınır. Or
man sahipleri bu cezanın infazından sonra 6 ay 
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zanın kesilmesinden sonra altı ay içinde yine bu 
mükellefiyeti ifa etmezlerse verilecek para cezası 
yüz liradan eksik olamaz. 

Madde 120. — Bu kanun hükümlerine aykırı 
hareketten dolayı müsaderesi icabeden orman 
mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, taşındı
ğını veya toplandığını bildiği halde satın alanlar, 
taşıyanlar, işleyenler, kabul edenler veya gizli-
yenler bir haftadan üç aya kadar hapis ve on 
liradan iki yüz liraya kadar para cezası ile ce
zalandırılırlar. Bu malları taşıyan vasıtalar dahi 
suçluya ait olması veya bu işte kullanılacağını 
bilerek verilmesi halinde zabt ve müsadere olu
nur. 

Madde 125. — Orman memurları orman suç
larına ait düzenliyecekleri tutanakları suçlunun 
hüviyet ve ikametgâhını tesbit ettikten sonra 
bağlı olduğu âmire gönderir. Hüviyeti tesbit 
edilemiyen suçlular en yakın zabıta merkezine 
götürülür. Bu amirlerce bu tutanaklar tetkik 
edilerek Cumhuriyet savcılığına tevdi olunur. 
Tutanakların aksi ispat edilmedikçe imza eden 
memurlar mahkemeye celbedilmezler. 

Madde 127. — Orman suçlarından dolayı 
zabtolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat 
ve sair mahsulât ile cürüm âletleri vazifeli Or 
man memurları tarafından muhafaza edilmek 
üzere mevcut ise orman depolarına veya en yakın 
belediye veya köy muhtarına veya muhtarın ve
kiline bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti âzasından 
birisine makbuz mukabilinde teslim olunur. Bun 
1 ardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla mu
hafazası müşkül ve masraflı bulunanlar Ormn 
idaresinin satış komisyonunca ve orman malları 
mn satış usullerine göre satılır. Masraflar çık-

( S. Saj 

Ta. K. 

teri hu cezanın kesilmesinden sonra 6 ay içinde 
yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse verilecek 
para cezası 100 liradan eksik olamaz. 

Madde 120. — Bu kanun hükümlerine ay
kırı hareketten dolayı müsaderesi icaheden or
man mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, ta
şındığını veya toplandığını Ibildiği halde satm-
alanlar, taşıtanlar, biçenler, işliyenler, kahul 
edenler veya gizliyenler 1 haftadan 3 aya kadar 
hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar para ce
zası dle cezalandırılırlar. 

Bu malları taşıyan vasıtaların sahiplerinden 
mahrukatın beher kentalinden 5 lira ve kereste
nin beher metre küfbünden 100 lira hesabiyle pa
ra cezası alınır. 

Madde 125. — Orman memurları orman suç
larına ait düzenliyecekleri tutanakları suçlu
nun hüviyet ve ikametgâhını tes'bit ettikten 
sonra bağlı olduğu âmire gönderir. Hüviyeti 
teshit edilmiyen suçlular en yakın zabıta mer
kezine götürülür. Amirlerce 'bu tutanaklar tet
kik edilerek Cumhuriyet Savcılığına tevdi olu
nur. Tutanakların aksi ispat edilmedikçe imza 
eden memurlar mahkemeye celbedilmezler. 

Madde 127. — Orman suçlarından dolayı 
zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahru
kat ve sair mahsulât ile cürüm aletleri vazifeli 
orman memurları tarafından muhafaza edilmem 
üzere mevcut ise orman depolarına veya en ya
kın belediye veya köy muhtarına ve muhtarın 
vekili bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti âza
sından birisine makbuz mukabilinde teslim olu
nur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olan
larla muhafazası müşkül ve masraflı bulunanlar 
orman idaresinin Satış Komisyonunca ve orman 
mallarının satış usullerine göre satılır. Masraf
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kesilmesinden sonra 6 ay içinde yine bu mükel
lefiyeti ifa etmezlerse verilecek para cezası 100 
liradan eksik olamaz. 

Madde 120. — Bu kanun hükümlerine aykırı 
hareketten dolayı müsaderesi ieabeden orman 
mallarının kanunsuz olarak kesildiğini, taşındı
ğım veya toplandığını bildiği halde satınalanlar, 
taşıyanlar, biçenler, işliyenler, kabul edenler ve
ya gizliyenler bir haftadan üç aya kadar hapis 
ve 50 liradan 200 liraya kadar para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Bu malların taşınmasında kullanılan tarım 
işlerinde çalıştırılması kabil canlı vasıtalar dışın
daki nakil vasıtaları her kime ait olursa olsun 
müsadere olunur. 

Bu malları taşıyan müsadereye tâbi olmıyan 
canlı vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan bi
rinci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odu
nun beher kentali için 5 lira, kömürün beher 
kentali için 25 lira, tomruk ve kerestenin beher 
metrekübü için 100 lira hesabiyle para cezası 
alınır. 

Madde 125. — Orman memurları orman suç
larına ait düzenleyecekleri tutanakları suçlunun 
hüviyet ve ikametgâhını tesbit ettikten sonra 
bağlı olduğu âmire vakit geçirmeksizin gönderir. 
Hüviyeti tesbit edilmeyen suçlular en yakm za 
bıta merkezine götürülür. Amirlerce bu tutanak 
lar tetkik edilerek Cumhuriyet Savcılığına der 
hal tevdi olunur. Bu işleri sebepsiz olarak ge
ciktirenler Türk Ceza Kanununun 236 ncı mad
desi gereğince cezalandırılır. Tutanakların aksi 
isbat edilmedikçe imza eden memurlar mahke
meye celbedilemezler. 

Madde 127. — Orman suçlarından dolayı zap-
tolunaıı ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat ve 
sair mahsulât ile cürüm âletleri vazifeli orman 
memurları tarafından muhafaza edilmek üzere 
mevcut ise orman depolarına veya en yakın be
lediye ve köy muhtarına veya muhtarın vekiline 
bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti âzasından biri
ne makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlar
dan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muha
fazası müşkül ve msraflı bulunanlar Orman İda
resinin satış komisyonunca ve orman mallarının 
satış usullerine göre satılır. Masraflar çıktıktan 

| B. K. 

içince .yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse ve
rilecek para cezası 100 liradan eksik olmaz. 

Madde 120. — Adalet Komisyonunun 
nci jmaddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

120 

Jtfadde 125. — Adalet Komisyonunun 125 
nci [maddesi ayniyle kaibul edilmiştir. 

Madde 127. — Adalet Komisyonunun 127 
nci [maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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tıktan sonra geri kalan para emanet olarak ban
kaya yatırılır. Zabtolunan nakil vasıtaları ra
yiç değerleri nispetinde kanunen muteber temi
nat veya muteber müteselsil kefil verdikleri tak
dirde dâva neticesine kadar sahiplerine iade 
ve teminat veya kefalet veremeyenlere ait nakil 
vasıtaları hakkında yukardaki fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

Suçlu lehine karar halinde müsadere edilmiş 
emval mevcut ise derhal ve satılmışsa bedeli 
iade olunur ve nakil masraflarından başka hiç
bir şey alınmaz. Karar suıçlu aleyhine olduğu 
takdirde müsadere edilmiş emval ve cürüm aleti 
satılmamış ise satılarak ve nakil vasıtaları be
deli ise teminattan tahsil ve Orman Genel Mü
dürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

Madde 128. — Orman içinde kimin tarafın
dan kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan ve
ya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olun
mayan orman mahsullerini, Orman idaresi, or
man mahsulleri satış usullerine göre satar ve 
bedelleri irat kaydolunur. Bunların naklinde 
kullanılan vasıtalar da sahibi bulunmak üzere 
onbeş gün müddetle yapılacak ilândan sonra 
sahibi meydana çıkmazsa birinci fıkra dairesin
de muameleye tâbi tutulur. 

Madde 129. — Orman memurları orman için
de hüviyeti anlaşılamıyan veya hâl ve vaziyet
leri şüphe uyandıran şahısları en yakın köy 
muhtarına veya ihtiyar heyetine veya zabıta 
merkezine götürüp teslime salahiyetlidirler. 

Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hüviyetle
rini tesbit edemedikleri bu gibileri zabıtaya 
teslim ile mükelleftirler. 

MADDE 2. — Orman ayrımı bin hektardan 
çok olmamak, bina ve telefon tesisleri ikmal 
edilmiş bulunmak şartiyle bakım ve koruma 
kuruluşu ikmal edilen mmtakalar içinde kalan 
il ve ilce merkezlerinde bir ihbar ve takip ne-
ticesi olmadıkça orman kontrolü yapılamaz. 
Bu madde hükmünün tatbikatı beş sene zarfın
da bütün yurda teşmil edilir. 

MADDE 3. — Devlet orman işletmeleri yal
nız hammadde istihsal ve bunları kendi istif 
yerlerine naklederler. Ormancılık tekniği ve 

Ta. K. 

lar çıktıktan sonra geri kalan para emanet ola
rak bankaya yatırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri 
nispetinde kanunen muteber teminat veya mu
teber müteselsil kefil verdikleri takdirde dâva 
neticesine kadar sahiplerine iade ve teminat 
veya kefalet vermiyenlere ait nakil vasıtaları 
hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik olu
nur. 

Suçlu lehine karar halinde zabdedilmiş em
val mevcut ise derhal ve satılmış ise bedeli iade 
olunur. Ve nakil masraflarından başka hiç bir-
şey alınmaz. Karar suçlu aleyhine olduğu tak
dirde müsadere edilmiş emval ve cürüm aleti 
satılmamış ise satılarak Orman Genel Müdürlü
ğü hesabına irat kaydedilir. 

Madde 128. — 128 nci maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 129. — 129 ncu maddedeki Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 16 yeni maddeler aynen ka
bul edilmiştir. 
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sonra geri kalan para emanet olarak bankaya ya
tırılır. 

Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri 
nispetinde kanunen muteber teminat veya mute
ber müteselsil kefil verdikleri takdirde dâva ne
ticesine kadar sahiplerine iade edilir. Teminat 
veya kefalet vermeyenlere ait nakil vasıtaları 
hakkında yukardaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Suçlu lehine karar verilmesi halinde zepte^ 
dilmiş emval mevcut ise derhal ve satılmış ise 
bedeli iade olunur ve nakil masraflarından baş
ka hiçbir şey alınamaz. Müsaderesine karar ve
rilen emval ve cürüm âleti satılmamış ise satıla
rak Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kay
dedilir. 

Madde 128. — Orman içinde kimin tarafın
dan kesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan 
veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olu-
namıyan orman mahsullerini, orman idaresi, or
man mahsulleri satış usullerine göre satar ve 
bedelleri irat kaydolunur. Bu mallarla beraber 
bulunan nakil vasıtalarının sahipleri 15 gün 
müddetle yapılacak ilânla araştırılır, ilân sonun
da sahibi meydana çıkmıyan vasıtalar hakkın
da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Madde 129. — Orman memurları orman için
de hüviyeti anlaşılamıyan ve hal ve vaziyetleri 
şüphe uyandıran şahıslan en yakın köy muh
tarına veya ihtiyar heyetine veya zabıta mer
kezine götürüp teslime salahiyetlidirler. 

Muhtar veya ihtiyar heyetleriyle hüviyetle
rini tesbit edemedikleri bu gibileri zabıtaya tes
lim ile mükelleftirler. 

MADDE 2. — Yapı ve telefon tesisleriyle 
bakım kuruluşunun tamamlandığı mmtakalar-
daki il ve ilce merkezlerinde bir ihbar ve takip 
sebebine uymadıkça orman mahsullerine ait nak
liye ve tezkere kontrolü yapılmaz. 

Orman idaresi bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 5 sene içinde ormanlarında 
yapı ve telefon tesisleriyle bakım kuruluşlarını 
tamamlar. 

MADDE 3. — Devlet Orman İşletmeleri yal
nız hammadde istihsal ve bunları kendi istif 
yerlerine naklederler. 

B. K. 

IVtadde 128. — Orman içinde kimin tarafın
dan Jcesildiği veya hazırlandığı belli olmıyan ve
ya suçlunun kaçması sebebiyle faili tesbit olu-
namıyan orman mahsulleri orman idaresince sa
tış ujsullerine göre satılır ve bedelleri irat kay
dolunur. Bu mallarla beraber bulunan nakil va
sıtalarının sahipleri on beş gün müddetle yapı
lacak ilânla araştırılır, ilân sonunda sahibi mey
dana! çıkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra 
hüknfıü uygulanır. 

Madde 129. — Orman memurları orman için
de hjiviyeti anlaşılamıyan ve hal ve vaziyetleri 
şüph£ uyandıran şahısları en yakın köy muhta
rına veya ihtiyar heyetine veya zabıta merke
zine götürüp teslime salahiyetlidirler. 

Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hüviyet
lerini tesbit edemedikleri bu gibileri zabıtaya 
tesliıjı ile mükelleftirler. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MJADDE.3. — Devlet orman işletmeleri 
yalnız ham madde istihsal ve bunları kendi is
tif yerlerine naklederler. Ormancılık tekniği ve 
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kıymetlendirme icapları ekonomik zaruretler 
zorlamadıkça mamul veya yarı mamul mal ya
pamaz ve taşıyamazlar. 

MADDE 4. — Orman işleri orman civarında 
oturup geçimini ötedenberi ormanda çalışmakla 
temin eden köylülere tercihan gördürülür. 

Yapılacak işe civar köylülerin işi gücü kâfi 
gelmemesi veya işe ehil olmamaları veya fahiş 
fiyat istemeleri halinde Orman İdaresi bu işin 
yapılmasını sağlıyacak tedbirleri alabilir. 

MADDE 5. — Devlet ormanları istihsalle
rinin satışında tercihan ve sırası ile Orman Ka
nununun 18 ve 19 ncu maddelerinden faydala
nan köylülerin zâti ve müşterek ve pazar satışı 
ihtiyaçlariyle küçük el sanayii ve mahallî piya
sa ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 

Piyasa satışlarında açık artırma esastır. 
Satışa çıkarılan partiler, en büyüğü iki yüz 

elli:metre kübü geçmemek,üzere piyasa ihtiyaçla
rına göre muhtelif miktarlarda tertiplenir. 

Piyasa evsafı ve çapları dışında veya anor
mal ebattaki, resmî ve hususi ihtiyaç istekleri. 
istihsal sırasında teminat karşılığı hazırlanır ve 
pazarlıkla satılabilir. Bu ihtiyaçlar dışında tah
sis yapılamaz. Odun, kömür ve diğer tâli orman 
mahsulleri zaruret olmadıkça artırma ile satı
lamaz. 

Ta. K. 

( S. Sayısı ; 277 ) 
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İstihsâl edilen ham maddelerin istif yelle
rine naklindeki masraf ve külfeti azaltmak za
rureti bulunduğu yerlerde bunları yarı mamul 
veya mamul hale getirebilirler. 

MADDE 4. — Orman işleri orman civarın
da oturup geçimini ötedenberi ormanda çalış
makla temin eden köylülere tereihan gördürü
lür. 

Yapılacak işe civar köylülerin iş gücü kâfi 
gelmemesi ve işe ehil olmamaları veya fahiş fi
yat istemeleri halinde orman idaresi bu işin ya
pılmasını sağlıyacak tedbirleri alabilir. 

MADDE 5. —• Evvelce ormanlar içinde veya 
civarındaki köy tüzel kişilikleri veya köyler 
halkının tamamı veya bir kısmı tarafından ta
pu ile tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Ka
nunla devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu ka
bil köy halkınca öteden beri korunmuş, ve fay
dalanmış olan ormanların mahsulleri birinci de
recede bu köyler halkının zati, müşterek, küçük 
el sanayii ve pazar ihtiyacına tahsis olunur. 

Orman idaresi, Devlet ormanlarından yapı
lan istihsalin yukarda yazılı ihtiyaçlardan artan 
kısmını bu kanunun 18 nci maddesinde yazılı 
köylerin zati ve müşterek ihtiyaçlarına verebi
lir. 

MADDE 6. — Beşinci madde gereğince tah
sil edilmiyen Devlet ormanları istihsallerinin sa
tışında tereihan ve sıra ile Orman Kanununun 
18 ve 19 ncu maddelerinden faydalanan köylü
lerin zati ve müşterek ve pazar satışı ihtiyaçla-
riyle küçük el sanayii ve mahallî piyasa ihtiyaç
ları göz önünde bulundurulur. 

Piyasa satışlarında artırma esastır. Satışa 
çıkarılan patiler,-en büyüğü iki yüz elli metre
küpü geçmemek üzere piyasa ihtiyaçlarına göre 
muhtelif miktarlarda tertiplenir. 

Piyasa evsafı ve şartları dışında veya anor
mal ebaddaki resmî ve hususi ihtiyaç istekleri, 
istihsal sırasında teminat karşılığı hazırlanır ve 
pazarlıkla satılabilir. Bu ihtiyaçlar dışında tah
sis yapılamaz. Odun, kömür ve diğer tâli or
man mahsulleri zaruret olmadıkça artırma ile 
satılamaz. 

B. K. 

kıymetlendirme icapları ekonomik zaruretler 
zorlamadıkça mamul veya yarı m amal mal ya
pa mjaz ve taşıyamazlar. 

1JIADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

tyLADDE 5. — Evvelce ormanlar içinde veya 
civarındaki köy tüzel kişilikleri veya köyler 
halkının tamamı veya bir kısmı tarafından tapu 
ile tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Kanunla 
Devletleştirilmiş olan ormanlar ile bu kabil köy 
halkınca öteden beri korunmuş ve faydalanmış 
olan ormanların mahsulleri birinci derecede 
bu köyler halkının zatî, müşterek, küçük el sa
nayii ve pazar ihtiyacına tahsis olunur. 

MADDE 6. — Adalet Komisyommıın 6 ncı 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Orman içinde her hangi bir 
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçların dip 
kütüklerinin işaretlenmesi için hususi çekiçler 
kullanılır. Bu çekiçlerin model ve kullanış yer
leri nizamnamede belirtilir. 

( S. Sayısı : 277 ) 
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MADDE 10. — Orman içinde veya civarın
da bulunan köylere muhtar ve ihtiyar heyeti 
kendi köy hudutları içindeki Devlet ormanları
nın korunmasında orman teşkilâtı ile iş birliği 
yapmakla görevlidir. Ve İm maksatla kanunun 
98 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılan 
tekliflerin Orman teşkilâtı mensupları ile birlikte 
veya ari olarak kullanabilirler. 

MADDE 7. — Sahipli arazide bulunan ve 
Devlet ormanlarında tabiî olarak yetişmiyen 
fidan, söğüt, akasya, okaliptüs gibi ağaçlardan 
sahipleri bir kayda, şarta tâbi olmaksızın fay
dalanırlar. 

MADDE 8. — Devlet ormanları dışındaki 
sahipli arazide kendi kendine yetinme veya ye
tişecek veya emekle yetişen ve yetiştirilecek da
ğınık veya grup'halindeki her çeşit orman ağaç 
ve ağaççıklarından sahipleri kendi yakacak 
veya pazar ihtiyaçları için bir kayıt ve şarta tâ
bi olmaksızın faydalanırlar. 

MADDE 9. — Devlet ormanları içinde veya 
bitişiğinde bulunan sahipli arazideki dağınık ve
ya grup halindeki ormanda tabiî olarak yetişen 
her çeşit orman ağaç ve ağaççıklardan her 
türlü faydalanma şekilleri bölgelerin .özellikle
rine göre kanunun neşrinden itibaren en geç 
:•> ay zarfında hazırlanacak bir yönetmelikle be
lirtilir. 

Sekizinci maddede yazılı her çeşit orman 
ağaç ve ağaççıklarından sahiplerinin pazarda 
satmak maksadiyle faydalanmaları yine bu yö
netmelik hükümlerine tâbidir. 

Yönetmeliğin hazırlanmasında : 
Yukarda sayılan arazideki ağaç ve ağaççık

lardan faydalanma hususunda köy ihtiyar he
yetlerince yılda iki defa beyanname verilmesi 
ve gereken bütün işlemlerin en geç •> ay içinde 
işletme müdürlüklerince tamamlanarak köy ih
tiyar heyetlerine tebliği göz önünde bulunduru
lacaktır. 

MADDE 11. — Orman içinde her hangi bir 
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçların dip 
kütüklerinin işaretlenmesi için hususi çekiçler 
kullanılır. Bu çekiçlerin model ve kullanılan 
yerleri Orman Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

B. K. 

MADDE 7. —- Orman içinde veya civarında 
bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti ken
di. köy hudutları içindeki Devlet ormanlarının 
korunmasında orman teşkilâtiyle iş birliği yap
makla, ödevlidir. Bu maksatla kanunun 98 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında yazılı yetkileri Ta
rım [Bakanlığınca belirtilecek esaslar dâhilinde 
orman teşkilâtı mensuplariyle birlikte veya ay
rı. ol,arak -kullanabilirler. 

MADDE 8. — Bu kanunun birinci madd.esk 
niıı .(e) fıkrasında yazılı ağaçlardan sahipleri 
her türlü zati ihtiyaçları ve pazar satışı için, 
yine aynı maddenin (d.) fıkrasında yazılı ağaç 
ve ağaççıklarlau sahipleri kendi yapacak ve 
yakacak ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta 
tâbi olmadan faydalanırlar. 

Devlet ormanları içinde veya bitişiğindeki 
sahipli arazide dağınık v>eya grip) halinde bu
lunan ve ormanlarda tabiî olarak yetişen her çe
şit orman ağaç ve ağaççıklarından türlü fayda
lanın a şekilleri ve kezalik orman dışındaki sa
hipli arazide bulunan ve (d) fıkrasında yer 
alan ağaç ve ağaççıkların pazarda satılması ha
linde tâbi olacağı işlemler bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Tarım 
Bakanlığınca belirtilir. 

Yukarıki fıkralarda yazılı ağaç ve ağaççık
lardan sahiplerinin faydalanma esaslarının tes-
bitihde köy ihtiyar heyetlerinin yılda iki defa 
beyanname vermesi ve bu beyannamelere ait iş

lemlerin işletme müdürlüklerince en geç üç ay için
de tamamlanarak köy ihtiyar heyetlerine tebliği 
göz önünde 1 utulur. . 

MADDE 9. — Adalet Komisyonunun 11 nci 
ma fidesi ayniyle kaîbul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Tarım Bakanlığının vereceği 
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği 
ağaç nevilerinden 3116 sayılı Orman Kanunu
nun 86 ncı maddesine göre gerek kendi toprak
larında ve gerekse tali arazide yarım hektardan 
aşağı olmamak şartiyle orman yetiştirecek ger
çek veya tüzel kişilere Tarım Bakanlığının iz
niyle ve bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kuruluş kredi
si açılır. 

Ağaçlık yetiştirildiği takdirde kuruluş kredi
si nispetinde her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 
miktarı bir milyonu geçmemek üzere konacak 
ödenekten teşvik yardımı yapılır. 

Kredi ve teşvik yardımı görenler ağaçlandır
dıkları sahaları orman halinde muhafaza etmez
lerse verilen vardım geri alınır. 

MADDE 8. — 81. nci madde gereğince ağaç
landırma mükellefiyetine tâbi olan köy ve belediye
lerde ağaçlandırma için dikilen fidanlar gerekli 
bakımın yapılmaması sonunda kurur ve keyfiyet 
Orman İdaresince yapılacak inceleme sonunda 
tesbit olunursa bundan doğan zarar ve ziyan 
köylerde mükelleflere beldelerde belediyelere taz
min ettirilir. 

MADDE i). — Orman Kanununun 03 ncü 
maddesine aykırı hareket eden veya ettirenler 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cezalandırılır. 

MADDE 10. — iler kime ait olursa olsun 
yeniden orman yetiştirmek üzere işlenen sahalar
da tohum veya fidanlara her hangi bir şekilde 
veya hayvan sokulması veya girmesi suretiyle 
zarar verilmesi halinde on liradan yüz liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 11. — Orman suçlarına ilişkin fi
illerin ikamda bir zarar hâsıl olursa talep vu
kuunda ayrıca tazminata hükmolunur. Bu taz
minat yaş ağaç kesilmesi halinde orman tarife 
bedeli üzerinden hesap edilir. 

MADDE 12. — Her türlü orman suçlarında 
yarım hektardan fazla tahrip olunan veya yakı-

Ta. K. 
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MADDE 12. — Tarım Bakanlığının vereceği 
ağaçlandırrıia plânı gereğince ve tâyin edeceği ağaç 
nevilerinden 3116 «ayılı-Orman Kanununun 86 
ncı maddesine göre gerek kendi topraklarında ve 
gerekse hali arazide yarım hektardan aşağı olma
mak şartiyle orman yetiştirecek gerçek veya tü
zel kişilere Tarım Bakanlığının izniyle ve bir de
faya mahsus olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasından faizi % 5 şi geçmemek ve 
müddeti on seneden aşağı olmamak üzere kuruluş 
kredisi açılır. 

Ağaçlık .yetiştirildiği takdirde kuruluş kredi
si nispetinde her yıl zarım Bakanlığı Bütçesine 
miktarı bir milyonu geçmemek üzere konacak 
ödenekten teşvik yardımı yapılır. 

Kredi ve teşvik yardımı görenler ağaçlandır
dıkları sahaları orman halinde muhafaza etmez
lerse verilen yardım geri alınır. 

MADDE 13. — Sekizinci madde gereğince 
ağaçlandırma mükellefiyetine tâbi olan köy ve 
beldelerde ağaçlandırma için dikilen fidanlar ise 
bakımı ile köy ihtiyar heyetleri ve-belediye baş
kanları ödevlidir. 

MADDE 14. — Tarım Komisyonunun !.) ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. -— Tarım Komisyonunun 11 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 1.0. — Tarım Bakanlığının vereceği 
ağaçlandırma plânı gereğince ve tâyin edeceği 
ağaç nevilerinden 3116 sayılı Orman Kanununun 
86 ncı maddesine göre gerek kendi topraklarında 
ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
boş arazide yarım hektardan aşağı olmamak §ar-
tiyle orman yetiştirecek gerçek veya tüzel kişilere 
Tarım Bakanlığının izniyle ve bir defaya mahsus 
olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sından kuruluş kredisi açılır. 

Kuruluş kredisi için on beş yıl müddetle Ma
liye Bakanlığı Bütçesine miktarı bir milyon lira 
yi geçmemek şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankası sermayesine mahsuben ayrıca ödenek 
konulur. 

Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kre
disinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer 
şartları Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında belirtilerek 
Bakanlar.Kurulunca onanır. 

MADDE 11. — Adalet Komisyonunun 13 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Orman Kanununun 93 ncü 
maddesine aykırı hareket eden veya ettirenler 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince cezalandırılır. 

MADDE 13. — Orman suçlarına iilişkin fiil
lerin ikamda bir zarar hâsıl olursa talep vuku
unda ayrıca tazminata hükmolunur. Bu tazminat 
yaş ağaç kesilmesi halinde orman tarife bedeli 
üzerinden hesap edilir. 
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lan sahalarda suçlulara hükmolunacak zarar ve 
tazminatla beraber ayrıca beher hektar için 
beş yüz lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına 
da hükınolunur. 

MADDE 13. — Mahkûmiyetle neticelenen 
orman suçlarında zapt edilmiş suç mahsulü or
man mahsulleriyle testere, balta gibi suç araç
ları ve nakil vasıtalarının müsaderesine de ka
rar verilir. Müsaderesi icabeden orman malları 
sarf ve istihlâk edilmişse kıymetinin tazminine 
hükmolunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İşletmelerin elinde 
bulunan fabrika ve imalâthaneler satış imkânı 
hâsıl oldukça tasfiye edilirler. 

MADDE 14. — 311G sayılı Kanunun 10, 60, 
61, 62, 132 ııci maddeleriyle 4914 sayılı Kanun 
hükmü mahfuz kalmak üzere 13 . Yi . 1938 gün
lü 3444 ve 3445 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 15. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. -
yürütür. 

Başbakan 
»5- Günaltay 

Devlet Rakam 
N. Esat Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakam 
C. S. Barlas 

(T. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Bu kanun vayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardinicisi 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fııacl Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/• R. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adalan 
Sa. ve. So. Y. Bakam 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakam 
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M A D D E 16. — Kaçak orman mahsulleri ile 
bun la r ın istihsalinde kullanılan destere, balta 
gibi, araçlar ın müsaderesine ka ra r verilir. 

Müsaderesi gereken orman mahsulleri istih
lâk edilmiş ise kıymetinin tazminine hükmolunur . 

G E Ç İ C İ M A D D E 1. 
mistir. 

Avneıı kabul edil-

M A D D E 17. — Tar ım Komisyonunun 14 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 18. — Tar ım Komisyonunun 15 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 19. — Tar ım Komisyonunun 16 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

im a o 

M A D D E 14. — Adale t Komisyonunun 16 ncı 
desi ayniyle kaibul edilmiştir . 

G-EÇlCt MADDE — H ü k ü m e t teklifinin ge
çici i bir inci maddesi ayniyle kaibul edilmiştir. 

H A D D E 15. — 3116 sayılı K a n u n u n 10, 60, 
61, 62, 132, nci maddeler iy le 4914 sayılı K a n u n 
hükmü mahfuz ka lmak üzere 13 . VI . 1938 
günlü 3444 ve 3445 sayılı K a n u n l a r ve 4785 sa
yılı K a n u n u n 12 nci maddesi kaldır ı lmışt ı r . 

M A D D E 16. — H ü k ü m e t teklifinin 15 nc i 
maddes i ayniyle kaibul edilmiştir . 

^ A D D E 17. — Hükümet teklifinin 16 ncı 
maddesi ayniyle kaibul edilmiştir. 

>^©-< 
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S. Sayısı: 278 
Mîllî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı 

dair olan 4926 sayılı Kanuna sına 
lerde değişiklik yapılmasına dair 
vekili Tezer Taşkıran'm aynı kanuna 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Bütçe Komisyonları raporları (1 

ile Merkez Kuruluşu 
Kanunda değişiklik yapılma-

bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel-
Kanun tasarılariyle Kars Millet-

bağlı (1) sayılı cetvelde 
teklifi ve Millî Eğitim ve 

/729, 730, 760, 2 /231) 

28 .II . 1950 
T. €. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 1 * ^ ? - - , • » -

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/1502,6/872 * ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . I I . 
1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. ; 

Başbakan 
$• Günaltay 

çs^-"*r 
Başbakanlık I 38 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1502,6/873 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
23 . I I .1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan % 
Ş> Günaltfy f 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı t 71-1594,6-1115 

14 . III . 1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksok Başkanlığına, 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkep 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 
sathane başlıklı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ra-

adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bâ-



kanlar Kurulunun 10 . III . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
#. Gündltay 

2. III. 1950 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifim, 
gerekçesi ile beraber ilişik olarak saygılarımla sunulmuştur. 

Kars Milletvekili 
• # -' Tezer Taşktran 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B: M. M. 
Bütçe Komisyanu 21 . III . 1950 

Esas No. 1/729, 730,760 2/31 
Karar No. 125 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasna dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 28 . II . 1950 
tarihli ve 6/872 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun tasarısı ile aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakknda yine Başbakan
lığın 28 . II . 1950 tarihli ve 873 sayılı tezkeresi 
ve aynı kanuna bağlı bir sayılı cetvelin (Rasat
hane) başlığı altındaki kısımda değişiklik ya
pılması hakkındaki Başbaaknlığm 14 . II . 1950 
tarihli ve 6/1115 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunudan diğer iki kanun tasarısı ve Kars 
Milletvekili Tezer Taşkıran'ın aynı kanunun 
(1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifi Millî Eğitim Komisyonu 
raporlariyle birlikte verilmekle okunup görü
şüldü. 

Tasarının birisiyle ortaokul öğretmen kad
rosu içinde bulunan ve 3656 sayılı Kanunun 
genel hükümlerine göre tatbikına imkân bulun-
mıyan bin aded 25 liralık öğretmen kadrosunun 
kaldırılarak yerine 30 liralık bin eded öğretmen 
kadrosunun konulması ve 1950 yılı Bütçe kanu-

nunua bağlı (L) işaretli cetvelde buna göre dü
zeltme yaplıması ve ikinci tasarı ile yine aynı 
cetvelin Rasathane başlığı altındaki kısmında 
25 liralık derecelere konulmuş bulunan asistan 
kadrolarına, 3650 sayılı Kanunun hükümleri 
karşısında, yüksek tahsil görmüş kimselerin ta
lip o1 madiği ve bu sebeple sözü edilen kadroların 
30 liralık dereceye ve başasistan kadro1 arının da 
35 liraya çkarılmaları ve 1950 yılı Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinde bunun için gereken 
aktarmanın yapılması ve üçüncü tasarı 
ile de aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde orta öğretim müdür ve müdür 
yardımcısı ek görev tazminatı kadroları
nın konulması ve yine Millî Eğitim Bakanlığı 
1950 yılı Bütçesinde gereken aktarmanın yapıl
ması temin edilmek istenildiği anlaşılmıştır. 

4644 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı ihtisas 
mevkilerini gösteren cetvelde Devlet Konservatli
varına ait kadrolardan bir aded 60 ve bir aded de 
50 liralık uzmanlık yeri mevcut olduğu halde 4926 
sayılı Kanunun kabulü sırasında bir sehiv neti
cesi bu mevkilerin uzmanlık yeri olarak gösteril-
memeleri ve sorutnlu saymanın bu mevkilerin öte-
denberi uzmanlık yeri olması hasebiyle bunlan 
işgal edenlere aylıklarını eskisi gibi tediye ede-
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gelmiş bulunması ve sonradan Sayıştayca bu yan
lışlığın görülmesi yüzünden kadro sahiplerine 
mühim bir zimmet tahakkuk ettirilmiş ve aylık
larını da alamaz duruma düşmüş bulunmaları bu 
öğretmenlerin mağduriyetlerini intaç ettiğinden 
Kars Milletvekili Tezer Taşkıran, sözü edilen 
Kanun teklifi ile bu yanlışlığı düzeltmek istediği 
ve Komisyonumuzca da yapılan incelemelerde ih
tisas mevkii olan bu yerleri işgal edenlerin du
rumlarında bir değişiklik olmadığına göre orta
da bir maddi hatanın mevcut olduğu neticesine 
varılarak vaziyetin düzeltilmesinin yerinde olaca
ğı ve bu yüzden bütçeye bir külfet yüklenmiye-
ceği sonucuna varılarak bu teklif ile diğer üç ta
sarının hepsi 4926 sayılı Kanuna bağlı cetveller
de ve 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasını 
hedef tuttuğundan bu tasarılarla teklifin birleş
tirilmesi suretiyle kabulleri uygun görülmüş ve 
tasarılarla teklif birleştirilmiştir. Bunların bâzı 

maddeleri maksada uygun şekilde ve hüküm de
ğişikliği olmadan tekrar yazılmış ve birinci ta
sarıdaki ikinci madde geçici mahiyeti itibariylo 
o şekilde tanzim edilerek tasarıya eklenmiştir. 

Bu j izah içinde birleştirilerek yeniden hazır
lanan Şaşarı ve cetvelleri Kamutayın onayına ar-
zedilmfek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 
t. H. Tigrel 

Amasya 

Bu raporun sözcüsü Kâtip 
Ankara Ankara 
F. öymen F. öymen 

Ankara Edirne 
A, J£. Yiğitoğlu C. Gölet M. N. Gündüzalp 
İsparta 

K. Turan 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

İSıiğde 
Rı Gürsoy 

istanbul İzmir 
Dr. A. Adıvar A. înan 

Kırşehir Manisa 
§. Torgut F. Kurdoğlu 

Seyhan Urfa 
A.R. Yur eğir E. Tekeli 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN t>EĞtŞTÎRlŞl 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş J\adrolariyle mer
kez kuruluşu ve görevleri hakkımdaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasın^ dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuru
luş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 5 nci bölümünde «lise, öğ
retmen okulu ve örtâ okullar öğretmen ve me
murları» kadrolarında gösterilen 25 liralık bin 
aded öğretmen ve stajyer kadrosu kaldırılmış 
ve yerine 30 lira aylıklı bin aded öğretmen kad
rosu eklenmiş ve aynı cetvelin Devlet Konser-
vatuvarı kısmındaki 50 ve 60 liralık öğretmen 
kadrolarından birer adedi uzmanlık yeri olarak 
tesbit edilmiş ve aynı cetvelin rasathane başlı
ğı altında gösterilen kadrolar kaldırılmış ve 
yerine ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin «lise, öğretmen okulu ve orta okullar 
idarecileri» başlığını taşıyan 3 ncü bölümüne ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı ek görev tazmina
tı kadroları eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Birinci madde ile uz
manlık yeri olarak tesbit edilen kadrolarda 

4926 sayılı Kanunun yürürlüğü tarihinden beri 
bulunan öğretmenler bu kadrolara mezkûr ta-
rihten itibaren 3656 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine göre tâyin edilmiş sayılırlar. 

GJEÇÎCI MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka-
nunıina bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen tertipler arasında (80 544) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının (lise, öğretmen okulu ve 
ortaj okullar öğretmen ve memurları) başlığı 
altındaki kadrolar bin aded 25 liralık öğretmen 
ve stajyer kadrosu kaldırılmış ve aynı cetvele 
11 ıjıci dereceden 30 lira aylıklı bin aded öğret
men kadrosu eklenmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 3. -
yürjürlüğo girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yüriütür. 

ı 
( S. Sayısı: 2İ78) 



Bütçe Komisyonunun deği§tirisine hağli cetveller 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

5 Müdür (Birinci sınıf uzman) 
8 » yardımcısı (Birinci sı

nıf uzman) 
10 Başasistan (ikinci sınıf uz

man) 
11 Asistan (İkinci sınıf uzman) 
13 Hazırlayıcı (Üçüncü sınıf uz

man) 
11 Yönetim memuru 
9 Teknisiyen (Üçüncü sınıf uz

man) 
9 Saatçi (Üçüncü sınıf uzman) 

1 

3 

2 
4 

1 
1 

1 
1 

80 

50 

35 
30 

20 
30 

40 
40 

B M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Müdür 
» 
» yardımcısı 
» » 

[3] SAYILI OTVEL 

ödeneğin çeşidi 

15 
50 
10 
25 

70 
60 
50 
40 

201 Aylıklar 
2 İller memurları aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
3 Köy öğretmenleri ücreti 

217 Kanunları gereğince verilecek ücretler ve tazminat 
1 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 

Düşülen Eklenen 

Toplam 

79 044 

1 500 

80 544 
:, : » • J" ' i 

1 500 

79 044 

30 544 

( S.,Sayası ı 278 ) 



S. Sayısı: 279 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A Ve R işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra

poru (1/766) 

T. C. 
Başbakantik 21.111.1950 

Mmmdât Genel Müdürlüğü 
Teikik Müdürlüğü 
Sayt : 71 -1614 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A ve R işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ma
liye Bakanlığınca hazırlanan vd Bakanlar Kurulunca: 20 . III . 1950 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve jilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

* : '?•*"" ' . '" ' ' • '" ; -"i * B a ş b a k a n 
r -, • - ;;' * \ §. Oünaltay 

" " ' * GEREKÇE 

1950 yıhnda yapılacak olan milletvekilleri seçim giderleri için Adalet Bakanlığı Bütçesinin 420 
nci bölümüne 2 700 000 lira ödenek konulmuştur. Bu pdenek, mülga 4918 sayılı S-eçim Kanunu hü
kümleri nazarı itibara alınarak konulmuştu. Halbukij sonradan yayınlanan 5545 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanununa nazaran bu ödeneğin kâfi gelıfniyeceği alaşılmıştır. Bu sebeple bu Kaun 
tasarısının birinci maddesine ilişik cetvelde yazılı tertjiplere 5 milyon lira ödenek eklenmesi zarure
ti hâsıl olmuştur. i 

Bu ödenek 1948 ve 1949 yılları Tekel gelir fazlasından 1950 yılı Bütçe tahminlerinde yer alma
mış olan ve miktarı 5 milyon lirayı bulan gelirle karşılanmış olacaktır. 

içişleri Bakanlığı Bütçesindeki seçim ödeneği, Adalet Bakanlığı Bütçesine, 1950 yılı Bütçe 
görüşmeleri esnasında Kamutayda nakledilmiş olduğu cihetle Adalet Bakanlığı Bütçesine ayrıca 
bu ödenek için formül de ilâvesi icabetmiş ve tasarının ikinci maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 21 .IH . 1950 
Esas No. 1/766 
Karar $ o. 129 

Yüksek Başkanlığa 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A ve B) işa- yonumuza havale buyrulmakla Adalet Bakanı 
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Fu|ad Sirmen ve Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın Miidürü hazır oldukları halde incelenip görü-
2 1 . I I . 1950 tarihli ve 71/1614 sayılı tezkeresiyle şüldü. 
Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı Komis- 1950 yılında yapılacak olan Milletvekilleri se-



— 2 — 
çimi giderleri olarak Adalet Bakanlığı Bütçesine 
(2 300 000) lira ödenek konulmuştur. Bu ödenek 
4918 sayılı Kanun hükümlerine göre tesbit edil
miştir. Halbuki 5545 sayılı Kanunun kabul et
tiği seçim usullerine göre alınması gereken ter
tipler ve kullanılması gereken malzeme, sandık 
ve ve seçim kulübeleri ve diğer giderleri için ya
pılan hesaba göre daha beş milyon liralık bir 
ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşıldığından Adalet 
Bakanlığı 1950 yılı Bütçesinin seçim tertibine bu 
miktar da ek ödenek konulması zarureti hâsıl ol
muş ve tasarının bu maksatla hazırlandığı anla
şılmıştır. 

Tasarının karşılığına gelince : 
Bütçe görüşmeleri sırasında, Komisyonumu

zun da malûmu olduğu veçhile Tekel Genel 
Müdürlüğü gelirlerinden 21 milyon liralık bir 
ödeneğin 1950 yılında Hazineye ödenmesi grek-
tiği halde o sıralardaki hesap vaziyetine göre an
cak 16 milyonunun bu yıl içinde temin edilebile
ceği tahmin olunarak bütçenin gelir kısmında 
yalnız bu miktar yer almış, ise de son hesap du

rumuna göre geri kalan 5 milyon kısmının da 
Hazineye ödenebileceği anlaşıldığından bunun 
tasarıya karşılık tutulduğu ifade edilmiş ye 
Komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarı 
teklif gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır Kastamonu Ankara 

/. H. Tigrel M. Akalın F. öymen 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Yiğitoğlu M. Eriş C, Gölet 
Edirne Erzincan İsparta 

M. N. Gündüzalp N. Pekcan t K. Turan 
İstanbul îzmir îzmir 

Dr. A. Adıvar S. Dikmen A. İnan 
Kastamonu . Kırşehir Manisa 
T. Coşkan Ş. Torgut F. Kurdoğlu 

Ordu Samsun Seyhan 
H. Yalman M. A. Yörüker A. R. Yüregir 

Trabzon Urfa 
A. R. I$ıl E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A ve R işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mının ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
5 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Kanununa 
(bağlı R işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mına 2 sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.— Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

C. S. Barlas 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

(S . Sayın r 279 y 
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Hükümetin teklifine bipğlı cetveller 

[1] SAYILI CEfTVEL 

ödeneğin çeşijli 

Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
İller telefon giderleri 

Milletvekilleri seçim giderleri 

Lira 

50 000 
210 000 
25 000 
15 000 

Bölüm toplamı 300 000 

4 700 000 

5 000 000 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi | Hangi hizmetlere sarf olunacağı 

Milletvekilleri seçim giderleri Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mü-
hütr, stampa, sandık ,torba ile seçim işlerinin 
gerektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın 
sa^ınalma; yaptırma ve. taşıtma giderleri, oy 
yej*i yaptırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı 
Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince 
çalıştırılacak olanlarla umumiyetle seçim işle
rimde görevlendirilmek üzere mesai saatleri 
içitıde ve dışında çalıştırılacak memur ve hiz
metlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gün
delik ve yollukları ile seçim ile ilgili bütün gi
derler karşılığıdır. 

• m • 

( S. Sayısı: 2J79 ) 





S. Sayısı; 281 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komis

yonları raporları; (1 /751) 

T. C. 
Başbakanlık 9 .III . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/158, 6/1034 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 6 . I I I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birliket sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

• 1 - Başlangıç 

Memleketimizde vergi sahasında muhtelit tasarılarla teklif edilen ıslâhatın ve yeni sistemlerin 
beleknilen neticeleri verebilmesi, her şeyden evvel bunların tatbiki görevini üzerine alacak olan 
teşkilâtın, bugünün icaplarına uygun bir tarzda işlemesine bağlı bulunmaktadır. Hattâ yalnız ye
ni vergilerin değil, eski vergilerin dahi iyi bir şekilde uygulanabilmesi için, tarh ve tahakkuk 
usullerinin sadeleştirilmesi, bu işlemlerin rasyonel bir iş bölümüne, modern bir büro mesaisine ve 
pratik ve ilmî bir kayıt ve muhasebe usulüne istinat ettirilmesi, yetki ve sorumlulukların, iyi tev
zi ve vuzuhla tâyin edilmesi, idareyi ve mükellefleri, lüzumsuz yere yoran ve vakit kaybettiren 
hallerin ve formalitelerin izale edilmesi, nihayet vergi ihtilâflarını halledecek kaza mercilerinin 
süratle ve isabetle karar verebilecek vasıf ve kabiliyeti haiz kuvvetli teşekküller haline sokulma
sı lâzımgelm ektedir. 

Bu maksada ulaşmak için Bakanlığımızca uzun zamandan beri yapılan incelemelerden ve tec
rübelerden elde edilen neticelere göre tarh ve tahakkuk usullerinde temini istenilen sadelik, sürat 
ve intizam evvelce takdim edilen Usul Kanunu tasarısında yer alan Hükümlerle sağlandığı gibi 
teşkilâtın bünyesine taallûk eden kısımlar da bu kere takdim edilen tasarıda yer almış bulunmak
tadır. Yapılması, düşünülen teşkilâtın evvelkisine nazaran farkları ve mütekâmil, tarafları hakkın
da izahat vermeden önce bâzı yabancı memleketlerin vergi teşkilâtına kısa bir göz gezdirmek fay
dalı bulunmuştur. Hemen şunu da ilâve edelim ki yabancı memleketlerin içtimai ve iktisadi bün
yelerine ve idare mekanizmalarının hususiyetine göre organize edilmiş olan teşkilâtın bizim bünye
mize intibak ettirilmesine imkân olmadığı için teklif[ ettiğimiz teşkilâtın memleketimizin hususi
yetlerine uyacak tarzda hazırlanmasına itina olunmuştur. 



II - Yabancı memleketlerin iç gelirleri vergi teşkilâtı 

A) İngiltere'de 

ingiltere'de mevzuumuzla ilgili olan (Memleket içi gelirleri) dairesi merkezde bir reis ve dört 
azadan müteşekkil bir meclis (Board) in idaresuldedir. Daire Maliye Nazırına bağlı olup Hazinenin 
dışında bir teşekkül olarak kurulmuştur. 

İngiliz Gelir Vergisinin tatbikatı bu daire içinde bir genel müdüre verilmiştir. Tahakkuk şube
leri. bu genel müdüre bağlıdırlar. Vergi tarhiyâtı bakımından Büyük Britanya ve Şimal irlanda 
640 şube mmtakasına ayrılmıştır. Bu taksim, nüfusa, ticari ve sınai hususiyetlere göre yapılmış
tır. Her mıntakada ehemmiyetine göre dereceleri değişen mahallî şube şefleri vardır. Bunların ma
iyetinde muavinleri ve 30 kadar memur bulunur. Bâzı mühim şubelerde mahallî şube şeflerinin ya
nında tâli derecede şefler de çalışır. '* î ' " * '' N " * * ~ *c; \ * *" 1" > - * "( 

Tarhedilen vergiye karşı yapılan itirazları üç safhaya ayırarak mütalâa etmek mümkündür : 
1 nci safha : Mükellef doğrudan doğruya mahallî şube şeflerine müracaat eder. Mahallin en 

büyük maliye memuru olan bu şef tarhiyatın şekli ve miktarı üzerinde ve kanunun verdiği cevaza 
göre mükellefle anlaşmak yetkisini haizdir. 

2 nci safha : Yukarda zikredildiği şekilde mahallî şube ile mükellef arasında bir uzlaşmıya va
rılmadığı takdirde mükellefin itirazı (Üommissioneres of Taxes) denilen ve mahallî ticaret, sanat 
veya ziraat erbabı arasından teşkil edilen bir nevi idari mahkeme tarafından incelenir. Bunlar bu iş
ler için Devletten ücret almazlar. ??- !f - r 

Bu mahallî mahkemelerin kararları, katidir. Vergi Kanununa mütaallik iddia ve itirazlar hak
kındaki kararları katî olduğundan daha aşağıda kaydedildiği veçhile Adalet mahkemelerine mü
racaat edilebilmesi, idari kararın bir (Meselei hukukiye «Case») haline konulması ile mümkün 
olur. Mahkemede mahallî şube şefi dâvayı bizzat tahrik ve takibeder. 

3 ncü safha : Hâdise bir meselei hukukiye haline konulunca mükellefin gideceği kanun yolu, 
Adalet mahkemeleridir. 

Bu mahkemeler sırasiyle şu üç dereceye ayrılır : 
Birinci derece : Asliye Mahkemesi (High Court) 
İkinci derece : Temyiz mahkemesi (Oourt of Appeal) 
Üçüncü derece : Lordlar Kamarası 
Bu mahkemelerde Devleti bir avukat temsil eder. Lordlar Kamarasının kararı nihai ve katî 

mahiyettedir. 
Vergi ihtilâfları ekseriyetle mahallî şube şefleri ile mükellefler arasında uzlaşma yolu ile veya 

mahallî komisyonlarca halledildiği için Adalet mahkemelerine intikal edenler azdır. 1875 - 1945 
arasında geçen 70 sene zarfında ancak 10 - 15 bin Hâdisenin Adalet Mahkemelerinden geçmiş olması 
bunu açıkça göstermektedir. 

Mahallî şube şefleri dört sınıfa ayrılmaktadır. İlk sınıf yardımcı veya asistan diyebileceğimiz 
sınıftır, ilk defa mesleğe girenler bu memuriyete . girdikten sonra iki imtihan geçirirler. Her iki 
imtihanı kazanmadıkça esas mesleğe geçemezler. Beş senelik bir hizmetten ve bu imtihanları ka
zandıktan sonra «inspectör» unvanını alırlar. Bu unvan bizdeki müfettiş kelimesine tekabül etmez. 
Income Tax tatbikatı ile meşgul olan umum müdürlüğün meslek memurlarının resmî adlarıdır. 

Diğer üç sınıf meslekteki yükselme dereceleridir. Mahallî (tnspector) 1ar mmtakanm bütün 
malî işlerinin iyi yürütülmesinden (Gelirler Genel Direktörlüğüne) karşı mesuldürler. Ticari mü
esseseler kârlarının ve matrahlarının tâyin ve tesbiti ile ilgili olan işleri ve hesapları ve beyanname
leri tetkik ederler. Beyanname tetkiki fiilen bizzat beyannamenin tetkiki ve matrahın tesbiti demek
tir. Beyannamenin tahkiki yani hesap kontrolü tatbikatta hesap mütahassıslarmca yapılır. 

ingiltere'de hususiyet arzeden bir teşkilât da (Yeminli hesap uzmanları) teşkilâtıdır. Bunlar 
avukatlar gibi serbest meslek erbabıdırlar. Ancak yetişmeleri ve çalışmaları çok sıkı bir ananaya 
ve kontrole tâbidir. Bu unvan bir itimat havası tesis etmiş bulunmaktadır. Kendilerine mahsus te
şekkülleri vardır. Tetkik raporları ekseriyetle idarece de kabul edilmektedir. 

( S. Sayısı : 281) 
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Müfettişlere (lnspecting Offieers) gelince: Bunlar jnahallî teşkilâtın müşkülâtını izaleye matuf 

izahat verir ve mıntakalarmdaki vaziyetleri tetkik ederek bir raporla merkeze bildirirler. Rapor
lar ekseriya bir iki cümleden ibarettir, işin iyi VCVE, fena gittiğini veya esaslı noktaları belirt
mekle iktifa ederler. 

• ingiliz Surtax'ı, iç gelirler dairesine bağlı ayrı bir heyetin (Special Commissioners of taxes) 
idaresinde, fakat yukarıdaki teşkilâtın dışında bir idare tarafından yürütülmektedir. Bütün mem
leket işleri merkezde toplanmıştır. Taşra teşkilâtı yoktur. Bu vergiye taallûk eden ihtilâflar da ma
hallî (Comnıissionerx) 1er salahiyetli değildir. Bunlara da idarenin ismen başında fakat fiilen dı
şında olan (Speeial Commissioners of Taxes) bakar. 

1 nu•'-İtere'nin dış gelirlerine (Gümrük ve İstihlâk vergileri gibi) taallûk eden teşkilât bizdeki güm
rük teşkilâtı mukabili sayılabileceğinden ve mevzulunuzla ilgili olmadığından burada zikredilmesi
ne lüzum görülmemiştir. 

B) Amerika'nın, iç gelirler teşkilâtı 

Amerikan. Federal Devletlerinin İç Gelirler Genel Müdürlüğü muhtelif dairelerden teşekkül 
etmektedir. Bunlar arasında mevzuumuzla ilgili, olan daire (Gelir Vergileri Dairesi) dir. Bu da
ire Genel Müdürlüğe bağlı bir genel müdür yardımcısı tarafından idare edilmektedir. 

İç gelir dairesinin ta,şra teşkilâtı vergi tarh ve tahsili ile vazifeli 64 bölgeye ayrılmaktadır. 
İler bölgede bir tahsil müdürü (Golleetor) ve bunun maiyetinde lüzumu kadar müdür muavini 
ve memur bulunur. 

Mükellefler beyannamelerini ikametgâhlarının veya ticaret merkezlerinin bulunduğu mahal 
tahsil müdürlüğüne verirler. 

Gelen beyannameler tahsil, müdürlüğü teşkilâtı tarafından kaydedilerek vergileri teklif cetve
line geçirildikten sonra hesabat ve tahsilat servisince, daha evvel hazırlanmış fişlerdeki malû
matla karşılaştırılır. 

Beyannameleri, sondaj usulü, ile yani kısmen tetkik etmek vazifesi (Mesul iş gelir memuru) 
adı \- ı i len memurlar tarafından yapılır. Bu memurlar 38 iç gelir mıntakasmın başında bu
lunmaktadır. 

Tetkik sonunda buldukları farkları bölge tahsil, müdürlüğüne bildirirler. Mükellefler bu far
kı kabul etmezlerse teknik heyete tevdi 'edilir. Bu takdirde işin sulhen halline çalışılır. Sulh 
yolu ile işin halledilmediği hallerde vergi farkı mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Ve dok
san günlük itiraz mühleti verilir. 

İtiraz mercii (Birleşik Devletler Vergi Mahkemesidir) Bu mahkemenin kararı katidir. 
Amerika'da beyannamelerin tetkiki, muhasip, iç gelir memuru, mühendis ve sair tetkik unsur

larından terekküp etmektedir. Bunların vazifelerini jifa şevkli gizli bir talimatname ile tâyin edil
mişti'. j 

Muhasipler bizdeki, hesap uzmanlarını andımı aktaidır. Muhasip tâyininde birçok şartlar ve tec-
rütbeler aranmaktadır. Talipler imtihana tâbi tutulmayıp meslekî tecrübelerine göre istihdam 
edilmektedirler. Bunlar muayyen merkezlerde on haftalık kurs görürler. Takdiri işlerde mühen
disler de kullanılmaktadır. 

Tetkik edilen beyannameler ayrıca, murakabe ve tetkik şubesinde de gözden geçirilmektedir. 

, ' - . - • ; - . •• I I I - Bizdeki bugünkü; vergi teşkilâtı ."'',' ", \'.t l ': ' , '*• 

a) Teşkilâtın durumu 

Memleketimizdeki vergi ve resimlerin tatbiki ile ilgili teşkilât birçok istihaleler geçirdikten 
sonra halen merkezde Gelirler Genel Müdürlüğü ile Tahsilat Genel Müdürlüğü ve taşrada bu Ge
nel Müdürlüklere bağlı varidat ve tahsilat, müdürlüklerinden teşekkül etmektedir. 
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İl merkezlerinde birer gelir müdürü ile tahsilat müdürü ve yanlarında lüzumu kadar memur ve 

bâzı büyük il merkezlerinde tahakkuk ve tahsil şubesi teşkilâtı mevcut bulunmaktadır. Tahakkuk 
şubeleri, bir tahakkuk şefinin, ve tahsil şubeleri debir tahsil şefinin idaresi altında lüzumu kadar 
nıemurdan ibaret olup tahakkuk şubeleri birinci derecede; gelir müdürüne ve tahsil şubeleri de 
il tahsil müdürüne bağlı olarak çalışmaktadırlar. 

Muhasebei umumiye Kanununun (Tahakkuk memuru) olarak vasıflandırdığı ve tahakkuk ha
talarından dolayı malî mesuliyet yüklediği memur, İstanbul'da tahakkuk şubesi şefleri ve diğer il
lerde il gelir müdürleridir. 

Bakayadan dolayı Sayıştaya hesap vermek sorumluluğu da illerde tahsil müdürlüğü ile tahsil 
şubesi şefine (şube teşkilâtı olmıyan yerlerde tahsil memuruna) terettüp etmektedir. 

İlçelerde, lüzumu kadar varidat ve tahsil memuru bulunmakta ve tahakkuk hatalarından do
ğan mesuliyet en yüksek maaşlı varidat memuruna, ait bulunmaktadır. 

İlçenin vergi bakayasından Sayıştaya: hesap vermek sorumluluğu malmüdürüne ait olmakla be
raber tahsil memuru da bu sorumluluğa iştirak etmektedir. 

Beyanname tetkikleri (4709) numaralı Kanuna göre kurulmuş olan hesap uzmanları teşkilâtı 
ta rafından yapılmaktadır. 

Vergi itirazları 3692 sayılı Kanun hükümlerine göre birinci derecede itiraz, ikinci derecede 
teniyiz komisyonu tarafından tetkik edilmektedir. Temyiz komisyonunun kararı nihai olmakla bera
ber Danıştay Kanununun 24 ncü maddesi gereğince nihai temyiz yolu ile Danıştaya da baş vurmak 
imkânı mevcut olduğundan fiiliyatta itiraz dereceleri J)L1 «nretle üçe çıkmış bulunmaktadır. 

İlk itiraz mercii olan itiraz komisyonları muvazzaf ve gayrimuvazzaf olmak üzere iki şekilde 
kurulmaktadır. 

Muvazzaf komisyonlar 3692 sayılı Kanunda ya^dı şartlar dairesinde bir başkan ve iki üyeden 
ibaret ve daimî olarak teşkil edilmiş olup birkaç büyük şehir merkezlerinde çalışmaktadırlar. 

(fayrimuvazzaf komisyonlar, diğer il ve ilce merkezlerinde mahallin en büyük mülkiye memuru 
veya tevkil edeceği zatın başkanlığı altında en büyük malmüdürü ile Ticaret Odasınca ve bulunmı-
yan yerlerde belediyelerce kendi âzası arasından, veya hariçten seçilen bir zattan terekküp etmekte 
ve iş oldukça faaliyete geçmektedirler. 

Teftiş ve murakabe işleri merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Maliye müfettişleri tara
rından ve ayrıca (İelirler ve Tahsilat Umum Müdürlüklerinin kontrolör ve kontrol memurları tara
fından yapılmaktadır. 

b) Bugünkü teşkilâtta görülen bozuk taraflar 
1 Yukarda ana hatları gösterilen bugünkü vergi teşkilâtımızın bozuk taraflarını şu noktalarda 

toplamak mümkündür. 
A) Teşkilât bilhassa büyük şehirlerimizde çok dağınık ve bu sebeple de zayıftır. 
B) Mükellef vergi verirken biri (tahakkuk) diğeri (tahsil) olmak üzere ayrı ayrı iki daire 

karşısında bulunmaktadır. 
C) Modern mânada bir iş bölümü ve çalışmausulü mevcut değildir. 
D) Memurların yetki ve sorumlulukları vuzuhla ve iyi bir surette tâyin ve tevzi edilmemiştir. 
E) İşlerde ve kayıtlarda bugünün icaplarına uygun sadelik, sürat ve intizam temin edilme

miştir. 
P) Vergi komisyonları arasında bilhassa gayrimuvazzaf itiraz komisyonları kendilerine mevdu 

işleri başarabilecek vasıfları haiz değildir. 
Vergi teşkilâtımızın bu bozuk ve noksan tarafları hakkında biraz daha geniş malûmat arzedil-

mesi faydalı görülmektedir: 
A) Küçük illerle ilçelerde iş hacminin darlığı dolayısiyle mahdut sayıda olan vergi ve tahsil 

memurları bu vaziyetin tabiî ve zaruri icabı olarak toplu bir halde çalışmakta iseler de büyük şe
hirlerimizde bilhassa Maliye Tahakkuk ve Tahsil şubeleri kurulan yerlerde bu teşkilât çok dağınık 
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bir haldedir. Meselâ İstanbul'da vergi teşkilâtı 21 şubeye dağılmış bulunmaktadır. Bu suretle kü= 
çük üniteler vücuda getirilmesinde, mükelleflerin ayağına kadar gitmek suretiyle onları külfetten 
kurtarmak ve idari teşkilâtın iş hacmini daraltarak idlerin daha kolay yürütülmesini sağlamak 
maksatları sezilebilirse de bu hal küçük üniteler halindeki vergi dairelerine gereken şahsiyet ve 
otoritenin verilmesine mâni olduktan başka tatbikatta i görüş ve içtihatların birliğini ve yeknesak
lığını bozmuş, iş hacmi çok olan bâzı daireler yanında! işleri az olanlara da yer vermiş, iş hayatı 
bakımından bir vahdet teşkil eden iktisadi çevreler içinde ayrı ayrı daireler kurulmasını intaç et
miştir. Bu mahzurlar karşısında vergi daireleri kuruluşunda mükelleflerin ayağına kadar gitmek 
gibi bir maksadın bilhassa beyan usulüne dayanan verjgilerin tatbikatında yeri olmıyaeağı izaha 
muhtaç değildir. Bugün İstanbul'da merkezi vaziyette kurulmuş olan Muamele ve Veraset ve İnti
kal Vergisi şubelerinin, eski dağınık vaziyete nazaran;daha mükemmel ve daha seri bir surette iş
lemesi de dağınık teşkilât yerine mütemerkiz teşkilâtııfı daha muvaffak olduğunu açıkça göster
mektedir. 

B) Tarh ve tahsil muameleleri vergi alınması konusunda aynı işin birer safhasını teşkil etme
sine rağmen bu muameleleri yapan daireler ayrı ayrı birer teşkilât halinde yürütülmektedirler. 

Bu ikiliğin mükellef üzerinde yaptığı fena tesirler birçok tecrübe ile görülmüş ve anlaşılmış
tır. Gerçekten vergisini vermek üzere vergi dairesine gelen bir mükellefin evvelâ (Tahakkuk şefli
ği) denilen ayrı bir daireye baş vurması oradan (Tahsil şefliği) dairesine gitmesi hele bu iki dai
re arasındaki işlerde ve münasebetlerde anlaşmazlık veya uyuşmazlık bulunması hallerinde mükel
lefin iki daire arasında gidip gelmesi neticesinde hâsıl; olan fena intiba ve tesirler önemle üzerin
de durulacak meselelerdendir. Her ne kadar def terdaıflık veya gelir ve tahsil müdürlerinin bu gibi 
meselelere hassasiyetle müdahaleleri ve bunları bertaraf etmeleri vazifeleri gereğinden ise de ta
hakkuk şubesinin başında her iki kısmı idare eden bir âmirin bulunmayışı bu gibi hâdiselerin ye
rinde ve vukuundan evvel önlenmesini işkâl etmektedirj. 

Tahsilat dairesinin tahakkuk dairesinden ayrı ellerde idare edilmesini ihtisasa dayanan bir iş 
bölümü zihniyeti ile izah etmek de güçtür. Çünkü verginin yalnız tahsil safhasında değil, tarh ve 
tahakkuk safhasında da bugün olduğu gibi iş miktarına dayanan bir iş bölümü yerine, işin mahi
yetine göre iş bölümü yapılması lüzum ve zarureti ajrtık katiyetle anlaşılmış bir hakikattir ve 
bunun için de daha aşağıda arzedileceği şekilde iş bölümüne gidilecektir. Fakat böyle bir iş bölü
mü yapmak için her bölüme, her servise ayrı ve müstakil bir daire mahiyeti vermeye hiç de lü
zum ve ihtiyaç yoktur. 

Diğer taraftan para tahsilindeki mesuliyet de bu ikiliği izaha kâfi bir sebep teşkil etmez. Çün
kü sorumluluk bir dairenin her servisinde o servisin hususiyetine göre tesbiti mümkün olan bir 
keyfiyettir. 

Tahsilat ve tahakkuk bakımından vergi dairesini iki parçaya ayırmanın mühim mahzurların
dan biri de işlerin ve kayıtların basitleştirilmesine, sürat ve intizamının servisler arasında hem-
ahenk olarak sağlanmasına engel olmasıdır. 

Gerçekten tahakkuk ve tahsil dairelerinin daha aşağıda arzedeceğimiz şekilde kayıt ve dosya 
usullerinin birleştirilmesi ve çalışma usullerinin birbijrine mütenazır olarak tertip ve tanzim edil
mesi sayesinde hem bu servislerin işlerinin sade ve pratik ve daha az yorucu bir hale gelmesi hem 
de beklenilen sürat, intizam ve basatetin elde edilmişi mümkün olacaktır. 

C) Bugünkü teşkilâtta iş bölümü, memurlar arasında mevcut işlerin miktar itibariyle taksimi 
esasına dayanmaktadır. Basit vergi sistemlerinin tatbijs edildiği devirlerden kalan bu sistemin 

li gibi birçok tenevvüler arzeden ve her 
sistemine uygun düşmez. 

hesaplanması, tetkiki, ihtilâfların karşılanması ve ha] 
safhası başlıbaşma bir ihtisas istiyen bugünkü vergi 

Halen tahakkuk şubelerinde bilfarz beyanname usulünde Kazanç Vergisi verenlerin işine ba
kan bir tahakkuk memuru, beyannameleri almak, ilk tarhiyatı hesaplamak, beyennameleri tetkik 
elemanlarına göndermek, gelen raporları okuyarak gereken ikmal vergilerini hesap ve kayıt
lara intikal ettirmek, re'sen takdir komisyonuna intikal etmesi lâzımgelen tarhiyatı tâyin ve 
ilgili merciine sevkeylemek, bu komisyonların kararlarını okuyarak vergi tarhiyatını yapmak ve 
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ayrıca Hazine namına itiraz ediİmeesi lâzım gelen noktaları tesbit ederek icabeden itiraz, temi
yiz ve hattâ Danıştay lâyihalarını kaleme almak, mükelleflerin itiraz, temyiz arzuhallerini ve 
Danıştay nezdinde açtıkları dâvalara ait lâyihaları okuyarak cevaplarını ve Hazine namına 
müdafaalarını hazırlamak, maddi hataları düzeltme mercilerinin tasvibine arzederek alacağı 
emre göre düzeltmek, terkin ve tescil edilmesi Jâzımgelen vergilere ait formaliteleri tamamlamak, 
tahakkuk eden vergileri tahsilat kısımlarına zamanında bildirmek, mükelleflerin işe başlama, 
bırakma, devir, tasfiye, fesih, iflâs hallerini takip ve icaplarını tâyin ve tatbik etımek, yoklama, 
tarh, tahakkuk ve buna müteferri ve adedleri pekçok olan defter ve kayıtları zamanında yazmak 
ve bunları muhafaza etmek gibi birçok işleri, yanındaki kâtiplerle 'birlikte, yapmak mecburiyetin
de bulunmaktadır. Halbuki bu isler mahiyetleri itibariyle «ayrılarak her biri o işlerde ihtısaisları 
'bulunan sorumlu memurlara veya servislere verilecek olursa işlerin sürat ve intizamı ve bilgi ile 
yürütülmesi, daha az mesai ile daha iyi neticeler alınması ve muhakkak ki, bugünden daha fay
dalı neticeler elde edilmesi mümkün olacaktır. 

D) Bugünkü iş bölümündeki sistemin bozukluğu memurların yetki ve sorumluluklarının tâyi
ninde de kendini .göstermektedir. : 

Muhasebei Umumiye Kanunu ile Maliye Teşkilât Kanununun tâyin ettiği yetki ve sorumluluk 
şu suretle telhis ve ifade edilebilir. Muhasebei Umumiye Kanununun tâyin ve tarif ettiği (Vari
dat tahakkuk memuru) il merkezlerinde (istanbul hariç) gelir müdürüdür. İstanbul'da bu sıfat 
maliye şubesi tahakkuk şeflerine verilmiştir. İlçelerde en yüksek dereceli varidat memuru varidat 
tahakkuk memuru sıfatını taşımaktadırlar. Varidat tahakkuk memuru yetkisini taşıyan bu memur
lar vukuaıgetirilen hatalardan dolayı Sayıştay kararı ile malen mesul tutulmuşlardır. 

Bu duruma göre bilfarz Ankara'nın Yeğenbey Maliye Şubesinde her hangi bir memurun yap
tığı hatadan doğan zararı - o işi fiilen yapmadığı ve yapmasına da maddeten imkân bulunmadığı 
halde - Ankara Defterdarlığı (Mir Müdürü, birinci derecede (Tahakkuk memuru) sıfatiyle tazmin 
etmekle mükelleftir. Her ne kadar hu mesuliyete alâkalı şube şef ve memurunun da iştiraki der
piş edilmişse de bu iştirak asıl varidat müdürünün sorumluluğuna mâni olmamaktadır. 

Görülüyor ki, Hazine zararını doğuran fiilî yapanların mesuliyeti tâli derecede kalmakta ve 
o fiili bizzat yapmıyan ve yapmasına esasen maddî imkân dahi bulunmıyan ve hattâ işin nâzım 
ve murakıbı durumunda kalması lâzımgelen il gelir müdürüne birinci derece mesuliyet terettüp 
etmektedir. 

Bunun tabiî neticesi olarak memurların yaptıkları işlerin neticelerinden mesul olacakları zihni
yeti altında çalışmaları da bertaraf edilmiş ve yetki ve sorumluluklar (Fransızların «Agent 
Unique» usulünden mülhem olarak) doğrudan doğruya (Varidat tahakkuk memuru) adı verilen 
tek şahıs üzerinde toplanmıştır. 

İstanbul'da tahakkuk şubesi şeflerine verilen bu yetki ve sorumlulukta (Maliye şubelerinin her 
birinin hemen hemen diğer illerin varidat müdürlükleri merkez teşkilâtının yüklendiği kadar iş 
hacmi altında bulunduğu hesaba katılırsa) aynı neticeleri tevlit etmektedir. 

E) Teşkilâtın dağınıklığı vergi alınmasında tahakkuk ve tahsil dairelerinin ayrı ayrı teşekküller 
halinde ve başka başka usullerle idare edilmesi, rasyonel bir iş bölümü yapmaya ve çalışma usullerini 
ve kayıtları günün icaplarına uygun bir şekle ifrağ etmeye de mâni olmuştur. Modern büro çalışma
larında ön plânda yer alan kaide (enaz emekle en iyi neticeler almak) olmasına rağmen bugünkü 
vergi teşkilâtımızın pek çok kayıt ve defterler tutmak ve bu yüzden hayli emek ve zaman kaybetmek 
durumunda olduğu görülmektedir. 

Meselâ İstanbul'da büyük bir Maliye şubesinde bir yıla ait kazanç ve hizmet erbabı vergilerinin 
kaydına mahsus defterler 165 e baliğ olmaktadır. Bu defterlerin tahakkuk zaman aşımı süresi içkide 
(en az üç sene içinde) kullanılması ve saklanması da hesaba katılırsa kullanılan defter adedinin 
165 in üç. misline vardığını kabul etmek lâzımdır. 

Bundan başka tahsilat dairelerinin ayrı bir daire halinde organize edilmesi neticesinde tahsil he
saplarına, mahsus tahsilat yevmiye defteri esas defteri, müfredat defteri olarak kullanılan ve her 
biri birçok tablo ve sütunları taşıyan defterleri debim la ra ilâve etmek lâzımdır. 

( S. Sayış : 281 ) 



— 7 — j • 
Halbuki vergi dairelerinde tarh ve tahsil namile airrı kayıt ve muhasebe sistemine hiç de yer 

verilmemesi lâzımdır. Aslında vergi dairelerinin para [hareketiyle ilgili olan bir muhasebesi bulun
ması ve bu muhasebenin tahakkuk ve tahsilatı günlük olajrak kayda mahsus yevmiye defterleriyle ta
hakkuk ve tahsilatın mükellef itibaıiyle durumunu gösteren mükellef hesabı carilerini yani mükellef 
kartlarını ihtiva etmesi maksadı temin etmeye kâfi ve üst[ tarafı zait bulunmaktadır. 

Mevcut kayıt ve defterlerin kısmen de ilısai malûmatın çıkarılması maksadiyle taaddüt ettirildiği 
için bu bahse de temas etmek faydalı olur. Vergi istatistiklerinin bugünkü kayıtlardan çıkarılma
sında hayli zorluk çekildiği ve hattâ bunların bakanlıkça zamanında elde edilememesi yüzünden 
aktüalitesini ve kıymetlerini kaybettikleri bir hakikattir. 

Defterlerin ve defter sütunlarının fazlalığı ve bu işlerin muayyen bir servise verilmiyerek tarh 
ve tahakkuk ve tahsil işleriyle meşgul olan memurlara bırakılması neticesinde kayıt hataları çoğal
makta ve bu hal elde edilen istatistiklerin sıhhatinibozmalitadır. Kaldı ki, bu kayıt ve defterler ancak 
muayyen malûmatın istihracına uyacak şekilde tanzim edilmiş oldukları için, başka bir tasnife göre 
ihsai malûmata ihtiyaç hâsıl olduğu ahvalde, defter yekûnlarından istifade etmek imkânı da elde 
edilememektedir. Bakanlığımızın bu sebeple hususi -mahiyette istatistikler elde etmek için bu defter
lerden dökümler yaptırmak zaruretinde kaldığı dakayda lâyık görülmüştür. 

F) İtiraz mercilerinin ilk derecesini teşkil eden vergi itiraz komisyonlarının 3692 sayılı Kanuna 
göre muvazzaf ve gayrimuvazzaf olmak üzere iki şekilde kurulduğunu yukarda bugünkü teşkilâtı
mızı izah ederken arzetmiştik. 

Muvazzaf komisyonların bilhassa ticaret ve belediye âzalıkları için mahallî ticaret odalarınca ve 
belediyelerince namzet gösterilirken bunlarda umumi ve tleknik bilgilerin ve bir idari kaza mercii üye
sinde bulunması lâzımgelen diğer vasıf ve şartların mevcudiyeti üzerinde istenildiği gibi durulma-
makta veya bu vasıflarda kimseler bulunamamakta olmasa yüzünden bu komisyonların teşkilinde ve 
mevcutlara üye bulmak hususunda birçok müşkülâtla karşılaşılmakta ve bu hal komisyonların çalış
malarına da sekte vermektedir. ' 

Diğer taraftan 3692 sayılı Kanunla başkan ve üyeliğje tâyin edilebilmek için konulmuş olan şart
ların ağırlığı da idareyi komisyon teşkilinde ve bilhassa genç ve kıymetli elemanlarla komisyonların 
kuvvetlendirilmesi hususunda müşkülâta mâruz bırakılmaktadır. 

Gayrimuvazza.f komisyonlara gelince : 
Mahallin en büyük mülkiye, âmirinin başkanlığı altinda malmemurunun da iştiraki ile kurulan 

ve ticaret odasından, yoksa belediyeden seçilmiş bir zatın i|za olarak girmesi lâzımgelen bu komisyon
ların faaliyetlerinden bugüne kadar elde edilen nefieeler menfidir. Bu komisyonların işleri zamanında 
çıkaramadıkları, mühim mevzulara temas eden ihtilâfları isabetle halledebilecek kadar teknik ve 
mesleki bilgilerinin yeter olmadığı, işin sıklet merkezinin hemen hemen Maliye âzası olan malmemuru 
üzerinde toplandığı ve komisyona ticaret odasınca veya belediyece seçilen kimselerin hariçteki iş ve 
teşebbüslerinden komisyon için zaman ayırmaya imkân bulamadıkları anlaşılmıştır. Binaenaleyh bu 
nevi komisyonların ancak basit vergilere ait ihtilâfları tetkik ve halledebilecekleri ve Gel ir Vergisi gibi 
geniş bilgi ve ihtisas istiyen vergilere ait ihtilâfların çözijilmesi işinin muvazzaf komisyonlara bırakıl
ması zaruri bulunmaktadır. 

IV - Vergi teşkilâtının yeniden organize edilmesinde gözetilen esaslar 

Vergi teşkilâtımızın yeni Gelir Vergisinin ve hattâ mevcut eski vergilerimizin müspet şekilde 
yürütülmesini, sağlıyacak tarzda organize edilmesi konusunda da gaye olarak vergi, dairelerinin kuv
vetli teşekküller halinde kurulması, bu dairelere ait mujanuielerin rasyonel bir iş bölümüne ve bu 
günkü anlamda, modern, bir büro mesaisine ve yeni bir lUyıt ve hesap sistemine dayanması, itiraz 
komisyonlarının vergi tatbikatına, müspet bir istikameti verecek kuvvet ve kabiliyeti, haiz teşek
küller halinde taazzııv ettirilmesi, beyanname tetkiklerin1! kolaylaştıracak ve dolayısiyle kaçakçılı
ğı öniiyecek tedbirlerden olmak üzere vergi istihbarat ajrşivleri kurulması noktaları üzerinde du
rulmuştur. '-'. -
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Bu hususta takdim edilen tasarıya konulan hükümler ve teklif edilen kadrolarla yapılmak- iste
nilen teşkilât hakkında aşağıda geniş malûmat arzedilmiştii'. 

a) Vergi daireleri kuvvetli teşekküller halinde organize edilecektir. 
Bugünkü ufak ve dağınık vergi teşkilâtı yerine mümkün olduğu kadar büyük ve merkezi ver

gi daireleri kurulacak ve bu suretle vergi tatbikatında yetki ve çalışma bakımlarından, kuvvetli 
teşekküller vücuda getirilmiş olacak ve bunların mütekâmil usullerden faydalanacak sürat ve in
tizamla çalışmaları temin edilecektir. 

Kurulması düşünülen vergi daireleri: 
1. Büyük tip i [ ' ' . ' " ' 
2*. Orta tip " *' ;-V,;:;: *teV:V..-> :-•'"•' 
:•>. Küçük tip 
Olmak üzere üçe ayrılmıştır. Büyük tip vergi daireleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Sey

han gibi büyük şehirlerde kurulacaktır. Orta tip Arergi daireleri kısmen büyük şehirlerin, tâli de
recedeki semtleride kısmen de yukarda zikredilen büyük şehirlerin dışında kalan il merkezlerinde 
teşkil, edilecektir. Ancak her il merkezinin nüfusu, mükellef adedi ve iktisadi durumu aynı olmadı
ğı da nazara alınarak orta tip vergi dairelerinde servis ve memur adedi itibariyle farklar gözetil
in işti ı\ 

Küçük tip vergi daireleri esas itibariyle ilçelere mahsustur. Ancak bâzı il merkezlerinin bir 
kısım büyük ilçeler kadar iktisadi ve malî ehemmiyet arzetmediği de hesaba katılarak kadroları 
ihtiyaca göre tesbit edilmiştir. 

Her il ve ilce merkezinde en az bir vergi dairesi kurulması derpiş olunmuştur. Vergi daireleri 
büyük şehirlerde ayrı bir müdürün idaresi altında defterdarlığa bağlı olarak çalışacaktır. Orta 
ve küçük il merkezlerindeki vergi daireleri için ayrıca müdür tâyinine lüzum ve ihtiyaç olmadığın
dan buralarda vergi daireleri, defterdarlık vergi müdürünün idaresi altında çalışacaklar ve ilçe
lerde vergi adiresi müdürlüğünü malmüdürleri yapacaklardır, tş hacmi geniş, iktisadi ve malî 
ehemmiyet arzeden ilçelerde müstakil vergi daireleri ihdası derpiş edilmiştir. 

b) Tahakkuk ve tahsil işleri bir elden idare edilecektir. 
Gerek merkezde gerek taşrada halen ayrı ayrı idareler halinde çalışan tahakkuk ve tahsil kı

sımları birleştirilerek bir elden idare edilecek ve bu suretle daha evvel arzedilen mahzurlar ber
taraf edilmiş olacaktır. Bunun için de merkezde Tahsilat Oenel Müdürlüğü kaldırılarak Gelirler 
(lenel Müdürlüğü ile birleştirilecek ve taşrada tahsilat işU'û vergi dairelerinin bir servisi halinde 
idare olunacaktır. Tahakkuk ve tahsil işlemlerinin bu suretle bir elden sevk Âe idaresi neticesinde 
kayıtların basitleştirilmesi, işlerde sürat Âe intizam temini imkânları elde edileceği gibi mükel
leflerin de A êrgi bakımından ayrı iki daire karşısında bırakılmalarının önüne geçilmiş olacaktır. 

e) Rasyonel bir iş bölümü temin edilecektir. 
Vergi dairelerinin kuvvetli teşekküller halinde taazzıvv ettirilmesindeki sebeplerden biri de 

rasyonel bir iş bölümüne yer A'-erilmesi olduğu daha evvel arzedilmiştir. 
Vergi dairelerindeki işler aded itibariyle veya mükellefiyet şekli bakımından değil mahiyetleri 

itibariyle ayrılarak muhtelif servislere verilmiştir. Bu hususta vazıh bir fikir verebilmek maksadiy-
le kurulması mevzuübahis olan vergi dairelerinin servis taksimatı ile her servisin yapacağı iş aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Servisin adı Yapacağı işlerin nevi ve mahiyeti 

1. Yoklama servisi: Mükelleflerin işe başlama, işi bırakma durumlarını takip edecek, 
mükellef sicillerini tutacak ve devamlı surette yoklamalar yapa
caktır. 

2. Tahakkuk işleri servisi: Mükelleflerin A-erecekleri beyannameletri, hesap uzmanlarından 
gelecek raporları re'sen takdir komisyonu kararlarını alarak, ta
hakkuk fişlerini tanzim ve ilgili tahsilat ve kayıt servislerine tevdi 
edecek, vergi cezalarını kesecektir. 
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Yapjacağı işlerin nevi ve mahiyeti 

3. îtirazlı işler servisi: 

4. Tahsilat servisi: 

5. Kayit servisi: 

6. Dasya ve evrak servisi: 

7. Yazı işleri servisi: 

Mükelleflerin . vergiye karşı itirazı mutazammm olarak verecek
leri dilekçeleri, Temyiz lâyihalarını ve Danıştay nezdinde açacak
ları idarî dâvaya ait lâyihaları alarak cevaplarını hazırlayacak 
ve ilgili mercilere sejvk ve takip edecek, gerektiği hallerde Hazine 
namına yapılacak itiraz, temyiz dileklerini ve idarî dâvaya ait 
lâyihaları tanzim ve mercilerine takdim edecektir. 
Vergi ve cezaları makbuz mukabili tahsil edecetk, kasa müsvedde 
defterini tutacak, toplanan paraları bankaya yatıracak, zamanın
da vergilerini ödemiyenlere ihtarda bulunacak, gerektiğinde hakla
rında haciz kararı alarak infaz edecek ve bu işler için de takibat 
dosyaları açacaktır. 
Tahakkuk, tahsil ve i irsalât yevmiye defterlerini ve mükelleflerin 
vergi tahakkuk ve tahsilâtına ait carî hesaplarını tutacak, aylık 
tahakkukat ve tahsilat cetvelleri ve mizanlar çıkaracak, zamanında 
vergisini ödemiyen mükelleflerin listesini tahsilat servisine mun
tazaman verecek, yıl sonunda mükellef listelerini ve terk hâdise
lerine ait cetvelleri hesap uzmanlarına gönderecek aylık istatistik
ler çıkaracaktır. 
Muayyen bir plân dairesinde mükeltlef dosyalarını ve diğer dos
yaları tesis ve muhafaza ve bunları talep vuukuunda zimmetle 
ilgili servise tevdi edecek, evrak geliş, çıkış defterlerini tutacak, 
muhabereyi ve vergi I dairesi arşivini idare edecektir. 
Müdürlüğün faal servislerine ait yazı işleri ile iştigal edecetktir. 

Bu suretle her servisin yapacağı iş vazıh bir suretle tâyin edilmiş, memurların kalitelerine ve ka
biliyetlerine göre görevlendirilmeleri imkânları sağlanmış olacak ve zaman zaman memurların ser
visleri değiştirilmek suretiyle de muhtelif işlerde bilgi ve ihtisaslarının artırılması da temin edile
cektin. ••..,%. A 

Burada bilhassa şu noktaya işaret etmek lâzımdır ki, servis taksimatına dayanan bu iş bölü
münün beklenilen neticeleri verebilmesi için, vergi alınmasına mütaallik idari muamelelerin kırta
siyecilikten âri, basit ve pratik bir şekilde yürütülmesi ve lüzumsuz formalitelerin kaldırılması, 
yazıların asgari hadde indirilmesi ve yazı yerine mümkün olduğu kadar formüller esasına gidil
mesi de ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır. Bu cihet1 kısmen Usul Kanununa konulan hüküm
lerle kısmen de çalışma plânı ile temin edilecektir. , . . , . , , . . 'W 

d) Yetki ve sorumluluklar iyi tâyin ve tevzi edilecektir : 
Servis taksimatına dayanan iş bölümüne göre her servis büyük ve orta tip vergi dairelerinde 

birer müdür yardımcısının ve küçük tiplerde birer servis şefinin idaresi altında çalışacağından mü
dür yardımcıları veya servis şeflerinin muayyen işljerde doğrudan doğruya bankalardaki ikinci 
müdürler gibi imza yetkisini haiz olmaları ve yapaejakları işlerin neticelerinden sorumlu tutulma
ları derpiş olunmuştur. Bugün olduğu gibi sorumluluğu intaç eden isi yapmıyan ve işin nâzım ve 
murakıbı rolünü ifa eden Defterdarlık Gelir Müdürlünü mesul tutmak usulü terkedilmiş ve Muhase-
bei -Umumiye Kanununun 13 ncü maddesi ile (Varidat tahakkuk memuru) na yükletilen sorumlu
luk işi yapan memurlar ilgili servis âmirine hasredilmiş ve vergi dairesi müdürünün ancak verdi
ği emirlerden doğan zararlar için sorumlu tutulması derpiş olunmuştur. 

Vergi tahsilatından dolayı Sayıstaya bakaya hesabı vermek hususunda da ilgili tahsilat servisi 
müdür yardımcısı ile vergi dairesi müdürü (İlçelerde malmüdürleri) müştereken sorumlu tutul
muşlardır. Bu konuda vergi dairesi müdürlerinin sorumluluğa iştirak ettirilmeleri, sırf tahsilatın 
arzettiği ehemmiyet ve hususiyetten ileri gelmektedir. 
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^ * t İ m Z klmi«y°nl'ân kuvvetli teşekküller halinde kurulacaktır. 

^ .^9- sayılı Kanuna göre kurulan muvazzaf itiraz komisyonları inilen birkaç büyük şehirde fa 
afiyette b m a k t a V e d l ğ e r ü v e i l c e merkezlednde ise mahallî bölge âmirinin ve nıalmeıuuru 
mm Mr de ti """^ ' ^ b e l e d İ y e â z a s m m i^irakiyle kurulan gayrimuvazzaf komisyonlar çalışmak
tadır. Y u k a r ı b u f e ' , U I l k ^ ! â v n h°m\ T f k r i h a k k m d a k a h a t a r Z e d e i ' k e n t e n U " e d İ l d İ ğ İ ^ b İ 

muvazzaf komisvo^ra ~ , ? ^ ^ ^ ^ tâyin edilen şartların ağırlığı, bilhassa ticam* 
ve beledive üveİSİne t * * m , ^ b e l e d l ^ I e ^ seçilen namzetlerin istenilen vasıflar, haiz olma
maları idarevi komisvon feşMhJ , V e ™mı»ym başkan ve üyelerinin gem- ve kabliyetli elemanlar-

u "kmaktadr. la takviyesinde müşkülata martız öWk ^ 
Komisyonlara belediye ve' ticareti ©*wsı u y e l e r in in katılması bu komisyonların mükellef naza

rında daha emniyetli merciler M i n d e Mirff ieİ e r i n i sağlamak gibi nihayet psikolojik sayılabilen 
bir sebe'be dayanmaktadır. 

rlaîbuki kazai yetkisi 'bulunan bir ' İeyet in üje'fe?İMM %u veya bu mıerci tarafffickn seçilmesinden 
ziyade muayyen vasıf ve şartları haiz olkıalarma baMmasü lâzımdır. Bu vasıf ve şartları haiz 
olanları bîr ilin ticaret odası veya belediyesi* bölgesi gibi 'dar bir Brahitte a ramaktan^ Türkiye 
çapmda geniş bir muhitte aramanın isabeti e l t a t e k i daha kuvvetlidir. Bu .bakımdan kom'isyonlarvı 
tâyin edilecek başkan ve üyeleri merkezî hükümetin seçmesi 11 tâyin etmesi zarureti vardır. Ni
tekim memleketimizde adalet mekanizmasını yürüten Mkiml erimizi de raa'hallî teşekküller değill. 
merkezî 'hükümet tâyin etmektedir. Bu dunun karşısında vergi mahkemeleri mahiyetini taşıyan ko
misyonlar içki başka bir imtihan ve tâyin usıtlm tatbikma sebep plmıyacağı izaha muhtaç değil
dir. 

Tasarıda muvazzaf komisyonların başkan ve üyelerinin Hükümetçe tâyini hakkmda konulan 
hükümler bu mülâhazalara dayanmaktadır. 

Muvazzaf itiraz komisyonları teşkilâtının birkaç büyük şehre hasredilmesi, bilhassa Gelir Ver
gisinin kabulünden sonra doğru olamıyacağından diğer illerimiz için (Birkaç il bir bölg'e sayılmak 
suretiyle) bölge muvazzaf itiraz komisyonları kurulması lüzumlu görülmüş ve kadrolar ona göre 
tesbit edilmiştir. Ancak Bina, Arazi, Esnaf Vergileri gibi nispeten basit sayılaibilen veya mi'ztart 
az olan vergilerle bölge muvazzaf komisyonlarının meşgul edilmesi, aisıl işlerini selâmetle görme-; 

lerine engel olacağı da düşünülerek tasarıda gayrimuvazzaf komisyon teşkiline de yer verilmiştir. 
Böylelikle bir kısım tâli işlerin tetkiki gayrimuvazzaf komisyonlara ve mühim işlerin incelenmesi 
de bölge muvazzaf komisyonlarına verilmiş olacaktır. 

Tasarının 15 nci maddesi ile Maliye Bakanına verilmesi teklif olunan yetkiler, aynı mahalde 
birden fazla muvazzaf itiraz komisyonu kurulması hallinde bunların'bölge ve işlerini, dliğer' iller 
bölge komisyonlarının kaza mmtakalarını, muvazzaf ve gayrimuvazzaf komisyonların bak&eaklari 
işleri tâyin etmek maksadına dayanmaktadır. 

Temyiz komisyonu ile muvazzaf itiraz komisyonları başkan ve üyelerinin, teminatlı bir durum
da bulunarak görevlerini tesirden azade ve tarafsız bir surette yapabilmelerini sağlatmak üzere,. 
tâyin, terfi ve nakilleri ile haklarında inzibatî ceza tatbiki gibi hususların maliye müsteşarının 
başkanlığı altında Gelirler Genel Müdürü ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve temyiz komisyonu 
başkanları tarafından seçilecek birer Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve temyiz komisyonu üyesin
den mürekkep ayırma meclisinin mütalâasına istinaden yapılması zaruri görülmüş ve bu maksatla 
tasarıya gerekli hükümler konulmuştur. 

Temyiz Komisyonu bünyesinde yapılan değişiklik mevcut üç dâireye bir dördüncüsünün ilâ
vesinden ve birinci başkanın daire başkanlığı vazifesinin kaldırılmasından ve ihtiyaca göfe ra
portör ve memur ilâvesinden ibarettir. 

Komisyonlara ait diğer hükümler 3692 sayılı Kanunda esasen yer almış olan hükümlerdir. 
îş hacmi geniş olan bâzı il merkezlerinde mahallin en büyük malmemuru olan defterdarların 

takdir komisyonlarına başkanlık etmelerine maddeten imkân bültmaraıyaeağı gibi deftardarm 
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tevkil edeceği zatın da takdir muamelelerinin kesrki dolayısiyle münhasıran başkanlık göre
vini ifası icabedeceğinden asli vazifesi sekteye uğrıyacaktıf. Bu itibarla bir kısım il merkezle
rindeki' daimî takdir komisyonu başkanlarının münhasıran komisyon işleri ile meşgul olabilme
lerini ve bu suretle komisyonların daha verimli faaliyette bulunabilmelerini sağlamak maksa-
diyle muvazzaf takdir komisyonu başkanlıkları ihdas edilmiştir. 

Bugün yürürlükte bulunan Maliye Teşkilât Kanununa bağlı kadro cetveline nazaran Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü bir Genel Müdürün idaresi altında bir genel müdür yardım
cısı ve iki şube müdürü ile iki raportör, on iki şube müdür yardımcısı sekiz kalem şefi on iki 
mümeyyiz ve üç memur ki ceman 41 memur ile çalışpıaktadır. 

Bugünün ihtiyaçları sözü geçen Genel Müdürlüğün iktisat, ilim ve hâdiselerine de daha ziyade 
yaklaşmasını, yani Devlet bütçesi ile gerekçesinin muasır ihtiyaçlara göre hazırlanmasını, mas
raf bütçeleri üzerindeki teknik malî kontrolün takviyesini, tasarruf imkânlarının arasız ve de
vamlı bir şekilde etüd edilmesini, bütün masraf kanunlarının koordine bir tutuşla yeniden gözden 
geçirilmesini ve masraf kanunları tatbikatının daha müspet esaslara göre kontrol edilmesini ica-
bettirmektedir. Bunlardan başka yeni masraf kanunları tasarıları ile tekliflerinin Büyük Millet 
Meclisinin ilgili komisyonlarında görülşülınesi sırasında Maliye Bakanlığını temsil edecek (ki
fayetli eleman) ihtiyacını karşılamak zarureti vardır. Gerek Bakanlıkların gerekse Bakanlıklar 
dışındaki İktisadi Devlet Teşekküllerinin, hattâ diğer müesseselerin, masraf kanunları ile alâkalı 
bütün tereddütlerini tetkik etmek ve cevaplandırmak da bu Genel Müdürlüğün vazifeleri cümle-
sindendir. 

Diğer taraftan 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 9 ncu maddesi ile; Sandık Yönetim Kurulunca emeklilik işleri 
ilce alâkalı olarak alman kararların tetkiki işi Maliye Bakanlığına tahmil edilmiş ve ilgililere bu 
kararlara karşı yine sözü geçen Bakanlık nezdinde itirazda bulunmak hakkı tanınmıştır. Bahis 
konusu kararların tetkik edilerek düzeltilmelsininsağlanması ve bu kararlarla ilgili itirazların ce
vaplandırılması ve Danıştay da açılacak idari dâvalara karşı savunmada bulunulması veya sandık 
yönetim kurulu ile görüş ayrılığı halinde Dan ıslayın mütalâasının alınması icabetmektedir. Sa
dece bu saha Genel Müdürlük işinin ehemmiyetli şekilde artmasını intaç etmiştir. 

Bütün bu sebeplerle Genel Müdürlüğün genişlemiş ve büyümüş olan işleri dolayısiyle ihtiya
cı karşıhyacak kadrolarla takviyesi zaruri görülmüş ve bütçe imkânlarının mahdut oluşu da 
nazarı dikkate alınarak bu artışların yeni tahsisatı talebi ile değil rasyonel bir kuruluşa gide
rek karşılanması sağlanmıştır. ı 

Bu maksatla Sayıştayca esasen tetkika tâbi tutulmakta olan taşra sarf evrakının merkez 
daireleri saymanlık müdürlüklerince yapılan tetkiki işi bu saymanlıklardan alınmış ve ayrıca 
kadroları üzeninde durularak taşra sarf evrakında çalışan memurlardan bşka bir kısım memu
riyetlerin daha tasarrufu temin olunmuştur. Bu suretle elde edilen 354 018 liralık tasarruftan 
bir kısmı ihdas edilen bu memuriyetlere karşılık tutulmuştur. 

Taşra sarf evrakının tetkiki işi saymanlık müdürlüklerinden alınmakla beraber bu evrakın Sa-
yıştaya gönderilmek üzere tasnifi, bütçedeki tertibine mutabakat bakımından incelenmesi göre
vi Muhasebat Genel Müdürlüğüne verilmiş ve bu sebeple bu Genel Müdürlüğe 9 memur kadrosu 
eklenmiştir. 

Fakat her iki Genel Müdürlük sahalarında yapılan iş fiilen, rasyonalizasyon yolu ile, kadro 
tasarrufu sağ! anmasıııdn ibarettir. 

1 . 1 . 1950 trihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığında bu tarihten itibaren Genel Bütçe dâhilinde emekliliğe esas görevlerde bulunan 
kimselere bu kanun esasları dâhilinde emekli aylığı ve ölenlerin dul ve yetimlerine de dul ve 
yetim aylığı bağlanarak ödeneceğinden mezkûr tarihten sonra bu müdürlük 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğü tarihine kadar 1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıkları ile 

( S. Sayış : İ 8 I ) 



— 12 — 
son hizmet ve terfih zamlarının yükseltilen miktarlar üzerinden tediyesi işleriyle meşgul ola
cağı cihetle halen mevcut emekli, dul ve yetim miktarı seneler geçtikçe azalacak ve binnetice 
müdürlük işleri sona ermiş olacaktır. Bu devre zarfında işlerinin eskisine nazaran azaldığı ve 
gittikçe de azalacağı göz önünde tutularak Genel Müdürlük, müdürlüğe çevrilmiş ve kadrosu da iş 
hacmma göre daraltılmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 17 . III . 1950 

Esas No. 1/751 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nıp Bakanlar Kurulunun 6 . III . 1950 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan Kanun tasarısı komisyonumuza havale olun
makla Maliye Bakanı huzuru ile okunup ince
lendi : 

Hükümet gerekçesinde etraflıca izah olun
duğu şekilde Gelir Vergisinin kabulü, Emekli 
Sandığının teşkili, yapılan etüdler neticesinde 
gelir ile tahsilin birleştirilmesinde fayda bulun
duğunun anlaşılması ve bilhassa malî kaza or
ganlarının takviyesi için duyulan ihtiyaç Hükü
meti mevcut teşkilâtta bâzı değişiklikler yap-
mıya zorlamış ve bu tasarının böyle bir zaruret 
neticesinde hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu ta
sarı ile Bakanlığın bâzı kısımlarında memur 
ve para tasarrufu sağlanmakta fakat ihtiyaç du
yulan bâzı kısımlarına hem memur ve hem de 
ödenek ilâvesi derpiş olunmaktadır. Verilen 
izahata nazaran Bakanlığın bugünkü kadrosu 
mecmuundan şahıs itibarı ile 164 memur tasar
ruf olunduğu ve buna mukabil 432 000 liralık 
ödenek ilâvesine de lüzum bulunduğu ve tasarı
nın tasarrufa ait hükümerinin derhal yürür
lüğe girmesine mukabil gelir memurlarına ait 
kadrolar 1 Aralıktan itibaren istimal olunacağı
na göre bu sene içinde bütçeye yeni bir külfette 
yüklememekte olduğu anlaşılmıştır. Bu sebep
lerle tasarı tetkika değer görülmüş ve maddele

rin müzakeresine geçilmiştir. 
1 nci maddenin incelenmesinde İtiraz ve Tem

yiz komisyonlarının çalışmalarında müstakil 
olduklarını belirtmekte komisyonumuz fayda 
görmüş, 16 ncı maddedeki Gayrimuvazzaf İti
raz komisyonlarının üyel adedinin 4 e çıkarıl
ması ve bunların ikisinin Hükümet memurla
rından ve ikisinin de halk mümessillerinden bu
lunması, bu suretle bu komisyonlarda Hükümet 
mümessilleri ile halk mümessilleri arasında eşit
lik bulunması sağlanmıştır. 

17 nci ve 20 nci maddelerdeki ehliyet şart
ları arasında Maliye Bakanlığında muayyen 
müddet çalışma şartı tartışma konusu olmuş 
bir kısım üyeler bunun Maliye Bakanlığında 
çalışanlara hasrolunmasında bir fayda olma
dığı, Maliye Bakanlığı teşkilâtında çalışmamak
la beraber Sayıştapda, Danıştayda, Adalet da
irelerinde ve bir kısım malî ve iktisadi iş
lerde çalışmış olanlardan da bu işlerde istifade 
olunabileceğini ilelri sürmüş fakat ekseriyet 
Hükümet tasarısındaki hükmü muvafık bulmuş
tur. Diğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye K. Başkanı Sözcü Kâtip 

Gümüşane Samsun Kastamonu 
/ / . F. Ataç B. Isıtan A. Toközlü 

Çorum Kastamonu Malatya 
İV. Atalay II. Çelen E. Oğuz 

Tekirdağ Yozgad 
Z. E. Cezaroğhı C. Arat 
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Bütçe Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/751 
Karar No. 128 

31 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzu maddeler ek
lenmesine dair adı geçen Bakanlkça hazırlanıp 
Başbakanlığın 9 . I I I . 1950 tarihli ve 6/1034 
saylı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Maliye Komisyonu raporiyle birlikte 
komisyonumuza verilmekle Maliye Baknı ismail 
Rüştü Aksal hazır olduğu halde incelenip görü
şüldü. 

Tasarının, esas itibariyle gelir vergisinin tat
bikatına geçilmesi sebebiyle bu mühim vergi re
formuna mütenazır olarak Maliye Bakanlığının 
merkez ve taşra kuruluşunu yeniden düzenlemek 
maksadiyle Tahsilat ve Gelirler Genel Müdürlük
lerini birleştirmek ve bilhassa Temyiz ve İtiraz 
Komisyonlarını takviye ve bölge itibariyle yeni 
bir tasnife tâbi tutarak Gelir Vergisinin iyi iş
lemesini ve işlemlerde sürati temin etmek, Devlet 
Bütçesinde bu yıl yapılmış olan yeniliklerin de
vamını ve her bütçenin daha geniş incelemelere 
tâbi tutularak Devlet giderlerinin daimî bir 
kontrol altında bulunmasını ve bütçenin daha 
sarih bir ifade taşımasnı sağlamak, Muhasebat 
Genel Müdürlüğü kuruluşunun yeni bir tensika 
tâbi tutmak ve merkez daireleri saymanlık mü
dürlüklerinin Umumi Muhasebe Kanununun 109 
ncu maddesine göre yapmakta oldukları incele
me işlerinin aynı zamanda Sayıştayca da yapıl
dığı göz önüne alnarak bu tetkiklere Sayıştaya 
bırakmak ve saymanlk incelemelerini basitleş-
tirerek mühim bir tasarruf sağlanmasını temin 
etmek, Emekli İşleri Genel Müdürlüğünün gö
revleri, yeni Emekli Kanununa göre az olduğun
dan kadrosunda tasarruf yapmak gibi yeni bir 
tertip ve tanzim ile beliren ihtiyaçları karşıla
mak maksadiyle hazırlandığı anlaşılmış ve ko
misyonumuzca da kabule değer görülmüştür. 

Bu tasarının bütçeye olan tesirine gelince: 
Halen Maliye teşkilâtının 6465 aded kadrosu 

bu yeni tasarı ile 6151 e indirilmektedir. Ancak 
kadro, keyfiyeti itibariyle takviye edilmekte ol

duğumdan ve bilhassa Gelir Vergisi tatbikatı 
sebebiyle vergi Temyiz ve İtiraz Komisyonları
nın kuvveti' elemanlarla teçhizi zaruri bulun
duğundan memur sayısı azaltılmasına ve kaldı
rılan muhasebe teşkilâtı kadrolarından 408 bin 
liralik bir tasarruf sağlanmasına rağmen öde
nek itibariyle yıllığı (432 000) lira olan yeni 
bir külfet bütçeye yüklenmektedir. Tasarının 
bu yjlki tatbikatı sebebiyle ise 1950 Bütçesinde 
kaldıjrılan kadrolarla ihdas edilen kadroların 
yürüklük tarihleri itibariyle tasarruf vâki ol
maktadır. 

Tasarıya göre bütçedeki ödenek artışının ge
lirler ve Bütçe Malî Kontrol ve Muhasebat Ge
lir Müdürlüklerinde toplamı (902 000) liradır. 
Buna) mukabil merkez daireleri saymanlık mü
dürlükleriyle Eme'kli İşleri Genel Müdürlükle
rinden (470 000) liralık bir tasarruf sağlan
maktadır. 

Gelirler kadrolarının uygulanması Hükümet 
teklifine nazaran Ocak başından başlıyacağına 
ve djğer kadroların da on aylık ödeneğe ihti
yaçları olduğuna göre 1950 yılında yalnız 
(215 (561) liralık bir ödenek harcanması gerek
mektedir. Şu hale göre (215 000) lira kadar bir 
de tasarruf sağlanmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz kanun tasarısının müzakere
sine Maliye Komisyonunun değiştirişini esas 
tutmuştur. 

Tasarının birinci maddesi Maliye Komisyo
nunun değiştirişi şeklinde ve Hükümetin ikinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde, Umumi Muhasebe Kanunu
nun 03 ncü maddesi gereğince Muhasebat Ge
nel JVfüdürlüğünce yapılması gereken işler hak
kında da bir kaydın bu maddeye eklenmesi lü
zumlu görülerek bu husus ikmal edilmiş ve 
Tekel Genel Müdürlüğü, Saymanlık Müdü
rünün tâyinine dair olan son fıkra çıka
rılarak tâyin maddesine nakledilmek suretiyle 
kabuj edilmiştir. 

Dördüncü madde, kelime değişikliği ve vu-
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zuhu temin edecek düzeltmeler yapılarak yeni
den yazılmıştır. 

Beşinci madde ayniyle ve 6 ncı madde, ikin
ci fıkrası yeniden ve vuzuhu temin edecek şe
kilde yazılarak kabul edilmiştir. 

Yedinci madde, kelime değişiklikleri yapıla
rak kabul edilmiştir. 

Sekiz ve dokuzuncu maddeler ayniyle kabul 
edimiîş' 10 ncu maddede kelime değişikliği yapı
larak 11 ve 12 nci maddeler ayniyle kabul edil-; 
mislerdir. 

On üçüncü maddede bir ibare değişikliği ya
pılmıştır. 

Av vergileri Resmi ve buna ait teşkilât kaldı
rılmış bulunduğundan 14 ncü madde tasarıdan' 
çıkarılmıştır. 

On beşinci madde 14 ncü madde olarak ay 
niyle kabul edilmiş ve 16 ncı madde, bâzı düzelt
meler yapılmak ve gayrimuvazzaf İtiraz komis
yonlarına ticaret odalarından da birer âza seçil
mesini' temin edecek bir kayıt eklenmek suretiyle 
yeniden yazılmış ve 15 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

On yedinci madde, Muvazzaf İtiraz komis
yonlarına seçilecek üyelerin (En az beş yıl Maliye 
Teşkilâtında) çalışması hakkındaki kaydı daha 
genişletileerk (Vergi işleriyle ilgili servis ve va
zifelerde) şeklinde yazılmak ve bu suretle Maliye 
Teşkilâtı dışında bu işlerle uğraşmış kim .selemi 
de tâyinini temin etmek üzere yeniden yazılmış 
ve 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

On sekizinci madde de Muvazzaf İtiraz komis
yonlarının bulunacakları mahallin Maliye Ba
kanlığınca tesbiti uygun görüldüğünden tâdadî 
olan şehir isimleri çıkarılmak ve bunlara tâbi 
olacak bölgeleri ve görevlerinin tesbit ve ilânını 
temin edecek bir kayıt eklenmek suretiyle madde 
yeniden yazılmış ve 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

On dokuzuncu madde ayniyle ve 18 nci mad
de olarak kabul edilmiş ve 20 nci madde, Temyiz 
Komisyonu üyelerinin de münhasıran Maliye teş
kilâtında değil vergi işleriyle alâkalı servis ve iş
lerde çalışanlardan da al mabilmeleri için gereken 
kayıt ilâvesiyle ve 19 ncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Yirmi birinci madde, 20 nci madde olarak ay
niyle kabul edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde, kelime değişikliği ve oy
larda müsavat halinde Başkanın tarafı ekse
riyet sayılacağı tasrih edilerek ve 21 nci madde 
olmak üzere yeniden yazılmıştır. 

Yirmi üç ve 24 ncü maddeler 22 ve 23 ncü 
madeler olarak ayniyle ve 25 nci madde,1 çıkar
ma hükmünün tayinlerindeki usule göre uygu
lanması maksadiyle bir kayıt ilâvesiyle ve 24 ncü 
madde olarak, 26 ve 27 nci maddeler 25 ve 26 ncı 
maddeler olarak ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Yirmi sekizinci madde, tâyine ait hükümleri 
kapsamaktadır. Bu maddenin tanziminde unu
tulduğu ifade edilen bâzı memuriyetlerin ve 3 
ncü maddeden çıkarılan Tekel Genel Müdürlüğü 
Saymanlık Müdürünün tâyinlerine dair ekleme
ler yaparak madde yeniden yazılmış ve 27 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Yirmi dokuzuncu madde ibare değişiklikleriy
le 28 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Otuzuncu madde, kadroları ihtiva eden cet
vellerin tasarıya bağlı olduğunu ve bunlardan 
Gelirler Genel Müdürlüğü kadrolarına ait olan
larının 1950 yılı Ocak ayında uygulanması hak
kında bir hükmü kapsamaktadır. Ocak ayı mev
sim itibariyle memurların nakline müsait olma
dığından iki af önceye alınması hakkındaki tek
lif Komisyonumuzca uygun görülmüş ve karşıı-
ğı kaldırılan kadrolardan yapılan tasarrufla sağ
lanmıştır. Anbak, gelirler kadrosu gibi Tahsilat 
Genel Müdürlüğü ve Temyiz ve İtiraz Komis
yonları kadrolarının da aynı tarihte yürürlüğe 
girmesi zaruri bulunduğundan yürürlük hüküm
leri arasına bunların da eklenmesi ve bunların 
tasarının esas yürürlük maddesi olan 32 nci 
maddesine alınması muvafık görüldüğünden mad
deden bu kayıtlar çıkarılmak suretiyle ve 29 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici 1 neî madde bâzı kelime değişiklikleriyle, 
geçici ikinci madde ayniyle; üçüncü madde, uy
gulama tarihi yukarda 30 ncu madde gerekçesin-
deki sebeplerle!' iki ay evveline alınmak ve yine 
32 nci yürürlük maddesine nakledilmek suretiy
le kabul edilmiştir. 

Tasarıya Mjâliye Komisyonunca eklenen 4 ncü 
mu vaka t ma ayniyle kabul edilmiş, ancak ha
len bu komisyonlarda bulunup da bu tasarıdaki 
şartları haiz olmıyanl ardan hizmetlerinden 
faydalanılanların bu vazifelerde devamları uy-
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gun görülmü ve bunu temin edecek bir fıkra 
maddeye eklenmiştir. 

Otuz birinci madde, 30 ncu madde olarak 
ayniyle kabul edilmiş ve 32 nci maddeye esas 
kanunun av vergilerine ait 36 ncı maddesi kal
dırıldığından ilga hükümleri arasına bu mad
de, de konulmak suretiyle yeniden yazılmış ve 
33, 34 ncü maddeler 32 ve 33 ncü maddeler o'a-
rak ayniyle kabul edilmişlerdir. Ancak 32 nci 
madde, yukarda arz ve izah edildiği veçhile 
29 ncu ve geçici 3 ncü maddelerdeki yürürlük 
hükümlerini" de kapsayacak surette yeniden, ya
zılmıştır. 

Arzedilen bu değişikliklerle yeniden tanzim 
edilen tasarı ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 

Kanjmtaym onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Dijyarbakır 

i. B. Tigrel 
Amasya 

A. İL. Yiğitoğlu 
Edirne 

M. \N. Gündüzalp 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Malatya 
M. S. Eti 

Ordu 
// . Yalman 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
C. Gölet 

istanbul 
Dr. A. Adıı 

Kırklareli 
Korgl. K. Doğan 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Seyhan 
A. R. Yüreğir 

ar 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

izmir 
A. İnan 
Kırşehir 

S. Tor gut 
Niğde 

R. Gür soy 
Urfa 

E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 4910 
sayılı Kanımla değiştirilen birinci maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bir müsteşarla aşağıda y&-
zılı dairelerden kurulmuştur : 

1. Özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Maliye Tetkik Kurulu; 
3. Teftiş Kurulu; 
4. Hesap Uzmanları Kurulu; 
5. Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 

Genel Müdürlüğü; 
6. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü; 
7. Muhasebat Genel Müdürlüğü; 
8. Gelirler Genel Müdürlüğü; 
9. Hazine Genel Müdürlüğü; 

10. Millî Emlâk Genel Müdürlüğü; 
11. Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü; 
12. Emekli İşleri Müdürlüğü; 
13. özlük İşleri Müdürlüğü; 
14. Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü; 
15v. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü. 
Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları ile Mali

ye Okulu Bakanlığa bağlıdır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü; 
Genel Bütçe Kanuniyle merbutu bütçe tasarıları
nı ve bütçe gerekçesini hazırlamak, tasdik edilen 
bütçenin uygulanmasına ait muameleleri yap
mak, bütçe tahsisat kayıtlarını tutmak, fiilî gider 
hareketlerini takip etmek, ek ve olağanüstü öde
nek taleplerini tetkik etmek, masraf taahhütle
rini kontrol etmek ve giderlere ait mukavelele
ri incelemek, teşci! eylemek, taahhüt hesapları
nı tutmak, bütçe muvazenesini temin edecek 
tedbirleri araştırmak, giderlere tesir edebilecek 
bütün kanun tasarılarım incelemek ve bunlar 

( S . Sa; 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 2996 say ıh Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi

ne dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 4910 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye Bakanlığı bir müsteşarla aşağıda ya
zılı dairelerden kurulmuştur. 

1. özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Maliye Tetkik Kurulu; 
3. Teftiş Kurulu; 
4. Hesap Uzmanları Kurulu; 
5. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 

Genel müdürlüğü; 
6. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdür

lüğü; 
7. Muhasebat Genel Müdürlüğü; , 
8. Gelirler Genel Müdürlüğü; 
9. Hazine Genel Müdürlüğü; 

10. Millî Emlâk Genel Müdürlüğü; 
11. Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdür

lüğü; 
12. Emekli îşleri Müdürlüğü; 
13. özlük îşleri Müdürlüğü; 
14. Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdür

lüğü; 
15. Darphane ve Damga Matbaası Müdür

lüğü; 
Vergi ttiraz ve Temyiz komisyonları çalış

malarında müstakildir. Ve Maliye Okulu ile bir
likte Bakanlığa bağlıdır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Maliye Komisyonunun 1 
•maddesi ayniyle 'kabul edilmiştir. 

neı 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi 
ayniyle ka'bul edilmiştir. 
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hakkında mütalâa beyan eylemek, Maliye Ba
kanlığınca teklif edilecek masrafa mütaallik ka
nun tasarılarını hazırlamak, masraf kanunları
nın uygulanmasını düzenlemek ve sağlamak, da
irelerince hazırlanacak Katma Bütçe tasarıları
nı ve bunlara ait ek ve olağanüstü ödenek ve 
bölümler arasında aktarma taleplerini incele
mek ve katma bütçelerin genel bütçe ile ahen
gini temin eylemek vazifesiyle mükelleftir. 

Merkez daireleri Saymanlık Müdürlükleri bu 
Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

MADDE 3. —• Aynı kanunun 9 ncıı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlet hesap
larına ait kayıtları tutmak, Hazine hesabı umu
misini çıkarmak, genel muvazeneye dâhil daire
lerin hesap usullerini tesis ve tanzim etmek, 
taşra sarf evrakiyle gelir ve bütçe harici bilû
mum muamelelere ait evrakı bütçedeki tertibi
ne mutabakatı noktasından inceliyerek Sayışta-
ya göndermek, katma ve özel bütçeli dairelerin 
ve Devlet sermayesiyle kurulmuş müesseselerin 
muhasebe usullerini daireleriyle birlikte tesbit 
eylemek, muhasebe usullerine ve her dairede 
tutulacak hesaplara dair kanun ve tüzük tasarı
larım hazırlamak, genel muvazene dahilindeki 
saymanların hizmetlerini takip ve tahsilini te
min etmek ve icabı halinde terkinlerine ilişkin 
muameleleri yapmak ve diğer kanunlarla Ma
liye Bakanlığına verilmiş bulunan hesaplara ait 
sair işleri yapmak vazifesiyle mükelleftir. 

Merkezde ve icabeden yerlerde malsandıkla-
riyle kurumlar hesaplarını tetkik ve murakabe 
vazifesiyle mükellef olan muhasebe kontrolörle
ri, merkez saymanlığı, mülki ve askerî bilûmum 
nakit saymanları bu genel müdürlüğe bağlıdır. 

Tekel Genel Müdürlüğü Saymanlık Müdürü, 
bu genel müdürlüğün inhası üzerine Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 4910 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 10 neu maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Gelirler Genel Müdürlüğü, Devletin Gelir 
Bütçesini gerekçesiyle birlikte hazırlamak, Dev
let gelirlerine ait kanunların uygulanmasını yö
netmek. Devlet alacaklarının vaktinde ve ka
nunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli 

Mal. K. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Aynı kanunun 9 neu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlet hesap
larına ait kayıtları tutmak, Hazine hesabı umu
misini çıkarmak, genel muvazeneye dâhil dai
relerin hesap usullerini tesis ve tanzim etmeK, 
taşra sarf evrakını tertibine mutabakatı noKxa-
smdan gelir ve bütçe dışı bilûmum muameleli 
evrakı da kanunları gereğince inceliyerek Sa-
yıştaya gön'dermek, katma ve özel bütçeli dai
relerin ve Devle't sermayesiyle kurulmuş mües
seselerin muhasebe usullerini daireleriyle birlik
te tesbit eylemek, muhasebe usullerine ve her 
dairede tutulacak hesaplara dair kanun ve tüzük 
tasarılarını hazırlamak, Genel Muvazene dahi
lindeki saymanların zimmetlerini takip ve tah
silini temin etmek ve icabı halinde terkinlerine 
ilişkin muameleleri yapmak ve diğer kanunlar
la Maliye Bakanlığına verilmiş bulunan hesap-
iara ait sair işleri yapmak vazifesiyle mükellef
tir. 

Merkez de ve icabe-den yerlerde mal sandık-
lariyle kurumlar hesaplarını tetkik ve murakî, 
be vazifesiyle mükellef olan muhasebe kontro
lörleri, merkez saymanlığı, mülki ve askerî bil
ûmum nakit saymanları bu genel müdürlüğe 
bağlıdır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 4910 sayılı 
Kanunla değiş'tirilmiş olan 10 ncu ma'ddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Gelirler Genel Müdürlüğü, Devletin Gelir 
Bütçesini gerekçesiyle birlikte hazırlamak 
Devlet gelirlerine ait kanunların tabikatmı 
idare etmek, Devlet alacaklarının vaktinde ve ka
nunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekH 

( S. Sayı 
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tedbirleri almak, iller gelir teşkilâtının iş gü
dümünü düzenlemek, gelirlere ilişkin kanun 
ve tüzükleri ve bunlara ilişkin her türlü 
değişiklikleri hazırlamak, uygulamalardaki an
laşmazlıklar ve duraksamalar üzerine yapılacak 
sorulara cevap vermek ve bu işlere ilişkin ka
nun hükümlerinin vaktinde yapılmaları için 
gerekli tedbirleri almak; gelirlere tesiri olan her 
türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip bun
lar hakkındaki düşüneeelrini bildirmek, Bakan
lar Kurulu kararı veya Maliye Bakanlığının 
izniyle silinmesi gereken vergilere ve tahsil edil-
miyerek zaman aşımına uğrıyan Hazine alacak
larının kanunlar gereğince silinmesine ilişkin 
işlemleri yapmak, tahakkuk ve tahsilat hesapla
rını ve istatistiklerini toplamak, özel idareler ve 
belediyeler vergi sisteminin Devlet vergile
riyle olan ilgi ve uyum unu sağlamak görvele-
riyle ödevlidir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 4910 sayılı 
kanunla değiştirilmiş olan 12 nci maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Emekli tşleri Müdürlüğü, zat aylıklarına 
ilişkin kayıtları tesis etmek, zat aylıklarını öde
mek, ödeme işlemlerini denetlemek, vazifesiyle 
mükelleftir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 19 ncu madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

İllerde defterdarın idaresi altında : 
A) Gelir müdürü; 
B) Saymanlık müdürü; 
ve muameleleri önemli olan illerde muhake-

mat ve Millî Emlâk müdürleri bulunur. Lüzumu 
görülen yerlerde defterdara ve müdürlere yar
dımcı verilir. Saymanlık müdürü istihdamına 
lüzum oJmıyan illerde bu görevler defterdar ta
rafından yapılabilir. 

Belediye hududu içinde ayrıca ilce teşkilâtı 
bulunan il merkezlerinin Maliye teşkilâtı, def
terdarın idaresi altında bir malî birlik teşkil 
eder. Bu şehirlerdeki belediye hududu içinde 
bulunan kazalarda muhasebe servisinden maada 
diğer bütün servisler doğrudan doğruya defter
darlığa bağlıdır. 

MADDK! 7. — Aynı kanunun 21 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

fi ve ilçelerde servisleri kontrol altında bu-

Mal. K. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayış : 281) 
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tedbirleri almak, iller gelir teşkilâtının iş güdü
münü düzenlemek, gelirlere ilişkin kanun ve tü
zükleri ve bunlara ilişkin her türlü değişiklikleri 
hazırlamak, uygulamalardaki anlaşmazlıklar ve 
duraksamalar üzerine yapılacak sorulara cevap 
vermek ve bu işlere ilişkin kanun hükümlerinin 
vaktinde yapılmaları için gerekli tedbirleri al
mak gelirlere tesiri olan her türlü Kanun tekli t' 
ve tasarılarını inceleyip bunlar hakkındaki dü
şüncelerini bildirmek, silinmesi gereken vergile
re ve tahsil edilmiyerek zaman aşımına nğrıyan 
Hazine alacaklarının kanunlar gereğince silinme
sine ilişkin işlemleri yapmak, tahakkuk ve tah
silat hesaplarını ve istatistiklerini toplamak, özel 
idareler ve belediyeler vergi sisteminin Devlet 
vergi sistemiyle ahenk ve tenazurunu temin ede
cek tedbirleri almak görevleri ile ödevlidir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -—- Ayni kanunun 1.9 ncu madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İllerde defterdarın idaresi altında : 
A) Gelir müdürü, 
B) Saymanlık müdürü, 
Ye muameleleri önemli olan illerde ımıhako-

mat ve Millî Emlâk Müdürleri bulunur. Lüzumu 
görülen yerlerde defterdara ve müdüre yardım
cı verilir. Saymanlık müdürü istihdamına lüzum 
olmıyan illerde bu görevler defterdar tarafından 
yapılır. 

Belediye hududu içinde ayrıca ilce teşkilâtı 
bulunan il merkezlerindeki ilce muhasebe servis
lerinden maada diğer servisler doğrudan doğru
ya defterdarlığa bağlıdır. 

MADDE 7. -— Aynı Kanunun 21 nei madde
si aşağıdaki, şekilde değiştirilmiştir: 

İl ve ilçelerde servisleri kontrol altında bu-
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lundurmak ve vergi tetkik ve yoklamalarını 
yaptırmak üzere defterdarın emrine lüzumuna 
göre bir veya mütaaddit kontrol memuru veri
lir. Kontrol memurları gerek merkez gerek bağ
lı ilçeler servislerini defterdarlar namına kont
rol ederler. 

Kontrol memurlarına merkez ilçesi haricin
de vazife gördükleri her gün için zaruri gider
lerine karşılık dört lira gündelik ile nakliye 
ücretleri verilir. 

Muayyen tarifeli ulaştırma vasıtaları bulu
nan şehirler içinde görevlendirilen kontrol me
murlarına yalnız nakil vasıtası ücreti verilir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 22 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir servisi, gelir müdürlüğiyle vergi daire
lerinden müteşekkildir. Lüzum görülen yerlerde 
istihbarat arşivleri kurulur. 

Grelir müdürleri gerek merkezde ve gerek 
mülhak ilçelerde vergi ve resimlerin kanunların 
tâyin ettiği zamanlarda tarh, tahakkuk ve tah
silini devamlı surette takip ederek bunu sağlı-
yacak tedbirleri almak, terkinleri 'gereken ver
gilerin terkinini defterdar adına tekemmül et
tirerek ilgililere (bildirmek, vergi ve resimlerin 
tarh, tahakkuk ve tahsil uygulamalarına ait ol
mak üzere merkez ve mülhakat vergi dairelerin
den sorulacak hususları, mükelleflerin ve daire 
ve müesseselerin 'Sorgularını inceliyere'k defter
dar adına verilecek cevapları hazırlamak, il ve 
ilçelerin tahakkuk ve tahsile ait aylık ve
ya, yıllık istatistik 'bilgilerini zamanında 
t'oplamak ve Bakanlığa bildirme'k, teftiş ve 
kontrollerde defterdar adına yazılacak ce
vapları veya verilecek emirleri hazırlamak, Ver
gi Usul Kanununa göre 'bilgi toplamak ve bun
ları istihbarat arşivlerinde muhafaza etmek gö
revleriyle ödevlidir, gelir müdürü bu görevlerin 
hiç veya zamanında .yapılmamalsından, vergi ve 
tahsil kanunlarının uygulanmasında defterdar 
adına verdiği emirlerden Hazine için doğan za
rarlardan, ilgili servise bakan müdür yardımcı
sı, yoksa servis şefiyle müştereken sorumlu tu
tulur. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 23 ncü madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İl merkezlerinde iş hacmına göre bir veya 

Mal. K. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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lundurmak ve vergi tetkik ve yoklamalarını 
yaptırmak üzere defterdarın emrine lüzumuna 
göre bir veya mütaaddit kontrol memuru veri
lir. Kontrol memurları gerek merkez gerek o ile 
bağlı ilçeler servislerini defterdarlar namına 
kontol ederler. 

Kontrol memurlarına merkez ilçesi haricin
de vazife gördükleri her gün için zaruri gider
lerine karşılık 4 lira gündelik ile nakliye ücret
leri verilir. 

Muayyen tarifeli nakil vasıtaları bulunan şe
hirler içinde görevlendirilen kontrol memurları
na yalnız nakil A^asıtası ücreti verilir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
yniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayı* 
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mütaaddit vergi dairesi kurulur. î l merkezlerin
de kurulacak vergi dairelerinin sayısını, bölge
lerini bunların hangi vergi ve resmin talhakkuk 
ve tahsili ile uğraşacaklarını Maliye Bakanı tâ
yin eder. işi az olan yerlerin vergi dairesi 'mü
dürlüğü görevi gelir müdürüne tevdi olunabi
lir. 

Vergi dairesi, defterdarlığa 'bağlı olan bir 
müdür ve lüzumu kadar müdür yardımcısı ve
ya servis şefi ve memurdan kurulur. Vergi da
iresi müdürü, uhdesine verilen vergi, resim ve 
lharçlarm tarh ve tlhaakkuk işlemlerini kanun 
'hükümlerine uygun bir surette ve zamanında 
yaptırmak, taJhsili kabil bir hale gelen vergi, re
sim ve harçlarla Millî emlâk servisleri tarafın
dan tahakkuk ettirilen alacakları Maliye Ba
kanlığınca tâyin edilecek diğer Devlet alacakla
rını kanun hükümleri dairesinde tahsil ettir
mek, itiraz ve temyiz komisyonlariyle Danış-
tayda Hazine leh ve aleyhine açılan vergi itiraz 
ve dâvalarında da Hazineyi temsilen dilek ve s;\ 
vunmalarda bulunmak, haciz kararlarını infaz 
ettirmek, icra memurları ve tahsildarların he
saplarının devamlı surette tetkik ve murakabe
sini sağlamak, terkinleri ve reddi icabeden ver
gi, resim ve harçlara ait gerekli işlemleri yap
tırmak ve Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek 
usule göre vergi kayıtlarını ve mükellef fişleri
ni tutturmak görevleriyle ödevli ve bu işlerin 
zamanında ve muntazaman yapılmamasmdan v 
kanunların uygulanmasında verdiği emirlerden 
doğan Hazine zararlarından sorumludur. 

Vergi idaresinde tahakkuk hatalarından do 
ğan malî zararlardan, Muhsebei Umumiye Ka
nununun 13 ncü maddesi gereğince, ilgili servi
se bakan müdür yardımcısı, yoksa servis şefiy-
le bu hataları yapan memurlar müştereken so
rumludurlar. 

Tahsilat işlerinden dolayı Sayıştaya hesap 
vermek görevi vergi dairesi müdüriyle dairenin 
tahsilat servisini idare eden müdür yardımcısı
na, yoksa servis şefine aittir, tcra memurları ve 
tahsildarlar müdüre karşı sorumludurlar. 

MADDE 10. — Ayni Kanunun 27 nci mad- MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. aynen kabul edilmiştir. 

İlçelerde mal müdürünün idaresi altında 
vergi dairesi ve gereken yerlerde millî emlâk 

( S. Sayısı : 281), 
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MADDE 10. — Aynı kanunun 27 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

İlçelerde mal müdürünün idaresi altında 
vergi dairesi ve gereken yerlerde millî emlâk 

( S. Sayısıi: 281) 
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memurları bulunur. 
Malmüdürü ilce maliye teşkilâtının âmiri 

olup muamelelerin kanun hükümleri dairesinde 
cereyan eylemesini temin etmek, emri altında 
bulunan memurlardan kanuna uygunsuz hare
ketleri görülenler hakkında takibatta bulun
mak görevreriyle ödevlidir. 

Malmüdürleri saymanlık servisini idare ve 
Muhasebei Umumiye Kanuniyle diğer kaninla-
rm masraf saymanlarına tevdi ettiği diğer gö
revleri yapar ve Sayıştaya idare hesabı verirler. 
Diğer servisler başında bulunan memurlar işle
rin kanuna uygun surette yürütülmesinden so
rumludurlar. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 28 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

tice vergi dairesi, malmüdürlüğünün idaresi 
altında tahakkuk ve tahsil servislerinden ve 
lüzumu kadar memurdan kurulur. Tahakkuk 
servisi şefi veya memuru, vergi, resim ve harç
ların tarh ve tahakkuk işlemlerini kanuna uy
gun bir surette ve zamanında yapmak ve tah
sili kabil bir hale getirerek tahsil servisine bil
dirmek, terkinleri ve reddi gereken vergilere 
ait işlemleri yapmakla mükelleftir, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 13 ncü maddesi gereğin
ce tahakkuk hatalarından doğan malî zararlar
dan o işi yapan ilgili memurlarla müştereken 
sorumludur. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

ilce vergi dairesi tahsil servisi şef veya me
muru tahsili kabil bir hale getirilmiş olan ta
hakkukları kanuni hükümlere göre tahsil ey
lemek, tahsildarlar veya icra memurları tara
fından yapılacak tahsilatın kayıtlarını tuttur
mak, tahsildarların hesaplarını incelemek ve 
murakabe etmek görevleriyle ödevlidir. İlçe
lerde malmüdürü ile tahsil servisi şefi tahsilat 
işlerinden müştereken sorumludurlar ve Sayış
taya hesap vermekle mükelleftirler. Tahsildar 
ve icra memurları malmüdürüne karşı sorum
ludurlar. 

MADDE 13. — Maliye Bakanlığınca lüzum 
görülen ilçelerde müstakil vergi daireleri teşkil 
edilebilir. 

Mal. K. 

MADDE 11. — Hükümetin on birinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin on ikinci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 3 . — Hükümetin on üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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memurlukları bulunur. Mal müdürü ilce maliye 
teşkilâtının âmiri olup muamelelerin kanun hü
kümleri dairesinde cereyan eylemesini temin et
mek, emri altında bulunan memurlardan kamı
na uygunsuz hareketleri görülenler hakkında 
takibatta bulunmak görevleriyle ödevlidir. 

Mal müdürleri saymanlık sevisini idare ve 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanun
ların masraf saymanlarına tevdi ettiği diğer gö
revleri ifa ederler ve Sayıştaya idare hesabı ve
rirler. Diğer servisler başında bulunan memur
lar işlerin kanuna uygun surette yürütülmesin
den birinci derecede sorumludurlar. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Maliye Bakanlığınca lüzum
lu görülen ilçelerde defterdarlığa bağlı müsta
kil vergi daireleri teşkil edilebilir. 

( S . Sayısı : i281) 
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Bunlar hakkında 9 neu madde hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 36 ncı mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

İstanbul ?da kara avlariyle İstanbul ve Ça
nakkale boğazları ve Marmara Denizi dâhilin
de deniz ve av vergileri işlemlerinin yapılması, 
tahsilatının temini ve kontrolünün icrası Ibu işle 
görevlendirilecek Vergi Dairesince yapılır. Bu 
vergi dairesi emrinde merkez ve mülhakatta 
lüzumu kadar sayman, veznedar, muhafaza me
muru, kolcu ve kantarcı bulunur. 

îtiraz ve Temyiz Komisyonları 

MADDE 15. — İtiraz ve Temyiz komisyon
ları Vergi Usul Kanunlarında yazılı görevleri 
yaparlar. 

MADDE 16. — İtiraz komisyonları muvazzaf 
ve gayrimuvazzaf olmak üzere iki şekilde kuru
lur. 

Muvazzaf İtiraz komisyonları bir başkan ve 
iki üyeden, lüzumu kadar raportör, servis şefi ve 
memurdan kurulur. Gayrimuvazzaf itiraz ko
misyonları kuruldukları il veya ilçenin en bü
yük mülkiye memurunun ve mazeretleri halinde 
tevkil edecekleri bir zatini başkanlığı altında en 
büyük Maliye memuru (özel idareler ve beledi
yelere ait vergiler için en büyük özel idare me
muru) ile ticaret odasınca, bulunmıyan yerlerde 
belediyelerce, kendi âzası arasından veya hariç
ten seçilecek bir zattan terekküp eder. 

MADDE 17. — Muvazzaf İtiraz Komisyona 
başkanlık ve üyeliklerine tâyin edileceklerin Hu
kuk veya İktisat fakültelerinden veya Siyasal 
Bilgiler Okulundan, veya Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulundan veyahut bunlara muadil ya
bancı fakülte ve okullarından mezun bulunma
ları, en az beş yıl Maliye teşkilâtında çalışmış 
olmaları şarttır. 

MADDE 18. — Muvazzaf İtiraz komisyonları 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illeriyle Ma
liye Bakanlığının tâyin edeceği diğer illerde veya 

Mal. K. 

MADDE 14. — Hükümetin on dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İtiraz Komisyonları muvaz
zaf ve gayrimuvazzaf olmak üzere iki şekilde 
kurulur. 

Muvazzaf itiraz komisyonları bir başkan ve 
iki üyeden, lüzumu kadar raportör, servis şefi ve 
memurdan kurulur. Gayrimuvazzaf itiraz ko
misyonları kuruldukları il veya ilçenin en bü
yük mülkiye memurunun ve mazeretleri halinde 
tevkil edecekleri bir zatın başkanlığı altında en 
büyük Maliye memuru (özel idareler ve beledi
yelere ait vergiler için en büyük özel idare me
muru) ile ticaret odası ve belediyece kendi âza
sı arasından veya dışardan seçilecek birer, ti
caret odası yoksa belediyece -.• seçilecek iki kişi
den terekküp eder. Oylarda eşitlik halinde baş
kanın bulunduğu taraf tercih edilir. 

MADDE 17. — Hükümetin on yedinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. -*. Hükümetin on sekizinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 281) ; 
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Bunlar hakkında 9 neu madde Mkümleri uy
gulanır. 

MADDE 14. — Hükümetin 15 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İtiraz komisyonlar muvazzaf 
ve gayrinıuvazzaf olmak üzere iki şekilde ku
rulur. 

Muvazzaf itiraz komisyonları bir başkan ve 
iki üyeden lüzumu kadar raportör, servis şefi 
ve memurdan kurulur. Gayrimuvazzaf itiraz 
komisyonları kuruldukları il veya ilçelerin en 
büyük mülkiye memurunun ve mazeretleri ha
linde tevkil edecekleri bir zatın başkanlığı al
tında en büyük Maliye memuru (özel idareler 
ve belediyelere ait vergiler için en büyük özel 
idare memuru) ile ticaret odasınca ve belediye 
meclislerince kendi üyeleri arasından veya dı
şardan seçilecek birer, ticaret odası bulunmıyan 
yerlerde belediye meclislerince kendi âzası ara
sından veya hariçten seçilecek iki zattan trek-
küp eder. 

MADDE 16. — Muvazzaf itiraz komisyonu 
başkanlık ve üyeliklerine tâyin edileceklerin 
hukuk veya iktisat fakültelerinden veya Siya
sal Bilgiler Okulundan, veya Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulundan veyahut bunlara muadil 
yabancı fakülte ve okullarından mezun bulunma
larla, en z beş yıl vergi işleriyle ilgili servis ve 
vazifelerde çalışmış olmaları şarttır. 

MADDE 17. — Muvazzaf itiraz komisyonla
rı, Maliye Bakanlığının tâyin edeceği illerde 
reya bölgelerde ve gavrimuvazzaf itiraz ko-

( S. Sayısı 
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bölgelerde ve Gayrimuvazzaf İtiraz komisyonları 
bu şehirler haricindeki il ve ilce merkezlerinde 
kurulur. 

Maliye Bakanı : 
Muvazzaf İtiraz komisyonlarınım bölgelerini 

ve görecekleri işleri tâyin eder. 
Aynı mahalde veya bölgede birden ziyade 

komisyon kurabilir ve lüzumu halinde komisyon
ların bölgelerini ve görecekleri işleri değiştire
bilir. 

Bir ilin veya ilçenin bir kısım işlerini muvaz
zaf komisyonuna diğer işlerini gayrîmuvazzaf ko
misyona gördürebilir. 

Komisyonlar kuruldukları bölge il ve ilçede
ki mükelleflerin yukardaki fıkralar hükümleri 
gereğince kendilerine tevdi edilen işlerinden 
gayrı işlere ait evrakı tetkik edemezler. Ancak 
başka bir 'komisyonun vereceği karar üzerine 
ve ona niyabeten tetkik yaparak neticesini o 
komisyona bildirirler. Bu takdirde karar ver
mek yetkisi yine ilgili komisyona ait olur. 

MADDE 19. — Temyiz Komisyonu Anka
ra 'da kurulur. Temyiz Komisyonu bir birinci 
fcaşkanla dört daire başkanı ve on üyeden ve 
lüzumu kadar raportör, servis şefi ve diğer me
murlardan müteşekkil ve dört daireden mürek
keptir. 

Temyiz daireleri birer başkan ve ikişer üye
den kurulur. Daireler haricinde kalan üyeler 
İbirinci 'başkanın vereceği işleri yaparlar. 

Birinci başkan genel kurula başkanlık, ko
misyon dairelerinin iş bölümünü tâyin, komis
yonun çalışmasını tanzim ve işleri tevzi eder. 
Komisyonun çalışma neticelerini ve tatbikatta 
görülen noksan ve hataları, ıslatha mulhtaç ci
hetleri ve muvazzaf komisyonların kararındaki 
isabet derecesini tesbit ederek muntazaman Ma
liye Bakanlığına bildirir. 

MADDE 20. — Temyiz Komisyonu başkan 
ve üyelerinin Hukuk veya İktisat fakültelerin
den veya Siyasal Bilgiler Okulundan veya Yük
sek İktisat ve Ticaret Okulundan veyahut bun
lara muadil yabancı fakülte ve okullarından 
mezun olmaları ve Maliye teşkilâtında en az 
yedi yıl çalışmış bulunmaları şarttır. 

Mal. K. 

MADDE 19. — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümetin 
desi aynen kabul edilmiştir. 

yirminci mad-

( S. Sayısı : 261) 
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misyonları bu il ve bölgeler dışındaki il ve ilce 
merkezlerinde kurulur. 

Maliye Bakanı: 
Muvazzaf itiraz Komisyonlarının bölgelerini 

ve görecekleri işleri tesbit ve ilân eder. 
Aynı mahalde veya bölgede birden ziyade 

komisyon kurulabilir. Ve lüzumu halinde komis
yonların bölgelerini ve görecekleri işleri değiş
tirebilir. 

Bir ilin veya ilçenin bir kısım işlerini mu
vazzaf komisyonu, diğer işlerini gayrimuvazzaf 
komisyona gördürebilir. 

Komisyonlar kuruldukları bölge il ve ilçede
ki mükelleflerin yukardaki fıkralar hükümleri 
gereğince kendilerine tevdi edilen işlerinden 
gayrı işlere ait evrakı tetkik edemezler. Ancak 
başka bir komisyonun vereceği karar üzerine 
ve ona niyabeten tetkik yaparak neticesini o 
komisyona bildirirler. Bu takdirde karar ver
mek yetkisi yine ilgili komisyona ait olur. 

MADDE 18. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
ayniyle ikatral edilmiştir.. 

MADDE 19. — Temyiz Komisyonu Başkan ve 
üyelerinin Hukuk veya İktisat fakültelerinde;.! 
veya Siyasal Bilgiler Okulundan veya Yüksek İk
tisat ve Ticaret okulundan veyahut bunlara mu
adil yabancı fakülte ve okullarından mezun ol -
maları ve en az 7 yıl vergi işleriyle ilgili servis 
ve işlerde çalışmış bulunmaları şarttır. 

(S . Sayısı : -28JL) 
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MADDE 21. — Temyiz Komisyonu Genel MADDE 21. — Hükümetin yirmi birinci 
Kurulu birinci (başkanın başkanlığı altında dört maddesi aynen kabul edilmiştir. 
dairenin birleşmesiyle kurulur. Birinci başka
nın bulunmadığı zamanlarda genel kurula dai
re (başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

Genel Kurul aşağıda yazılı işleri tetkik ede
rek karara 'bağlar : 

1. Birinci başkanın genel kurulda görüşül
mesine lüzum gösterdiği işler ; 

2. Dairelerce yekdiğerine mübayin olarak 
verilen kararların birleştir'ilımesi ve tenakuzun 
kaldırılması istekleri; 

3. Dairelerden biri tarafından bozulmuş 
olan kararlar üzerine mahllî itiraz komisyonun
ca eski kararda ısrarı mutazammm olarak ve
rilen kararlar. 

Genel Kurul tarafından verilen kararlara 
gerek temyiz daireleri gerek itiraz komisyonları 
uymaya mecburdurlar. 

MADDE 22. — itiraz komisyonları ve Tem
yiz Komisyonu daireleri, başkan ve üyelerinin 
tamammiyle içtima eder, kararlar çoğun
lukla verilir. 

Temyiz Genel Kurulu kararları üyelerinin 
yarısından bir fazlasının oyiyle verilir. Şu ka
dar ki, karar nisabı dokuzdan aşağı olamaz. 

MADDE 23. — İtiraz ve Temyiz komisyon
ları kendilerine gelen işleri en geç altı ay için
de nihai karara bağlamaya, aksi takdirde key
fiyeti, gerekçesiyle Maliye Bakanlığına bildir
meye mecburdurlar. 

MADDE 24. ~ Ticaret odalariyle belediye^ 
ler, gayrimuvazzaf itiraz komisyonu- kurulan 
yerlerde mahallin en büyük mülkiye memuru
nun isteği üzerine itiraz komisyonunda bulu
nacak üyeyi en geç 15 gün içinde seçerek bil
dirmeye mecburdurlar. Bu üyelerin müddetleri 
üç yjl olup hitamında yenicen seçilmeleri caiz
dir. Gayrimuvazg&f komisyon kurulan yerlerde 
en büyük mülkiye memurları ve bunların ma
zeretleri halinde tevkil edecekleri zatlar iş 
bulundukça haftada en az üç defa komisyonu 
toplamaya ve kendileri de komisyonda bizzat 
bulunmaya mecburdurlar. 

(.S. Sayısı : 281) 

MADDE 22. — Hükümetin yirmi ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin, yirmi üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Hükümetin yirmi dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — Hükümetin 21 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 21. — itiraz komisyonları ve Tem
yiz Komisyonu daireleri, başkan ve üyelerinin 
tamamının iştirakiyle içtima eder, kararlar ço
ğunlukla verilir. 

Temyiz Genel Kurulu kararları üyelerinin 
yarısından bir fazlasının oyu ile verilir. Şu ka
dar ki, nisabı 9 dan aşağı olamaz. 
Gayrimuvazzaf komisyonlarda oyların müsavi 
olması halinde başkanın bulunduğu taraf coğun-
]uk sayılır. 

MADDE 22. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı.: 28}) 
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MADDE 25. —• Gayrinruvazzaf itiraz komis
yonlarının seçilmiş üyeleri mazeretsiz, birbiri 
ardınca üç toplantıya gelmedikleri takdirde 
istifa etmiş sayılırlar. 

Muvazzaf itiraz komisyonlariylc temyiz 
komisyonu daireleri başkan ve üyelerinden ma
zeretsiz görevine gelmiyenlerin aylıklarından 
gelmedikleri her gün için iki günlüğü kesilir. 
Bir sene içinde fasılalı olarak 15 veya fasılasız 
olarak 10 gün kabule lâyık mazereti olmaksızın 
geliniydiler görevlerinden affolunur. Muayyen 
çalışma zamanında gelmemek de devamsızlık 
sayılır. Maaş kesmek cezası doğrudan doğruya 
Maliye Bakanı tarafından uygulanır. 

MADDE 26. — Muvazzaf İtiraz Komisyon-
lariyle Temyiz Komisyonlarının başkan ve üye
lerinden her hangi bir suretle görevinden ay
rılanların yerine Maliye Bakanlığının tâyin ede
ceği bir memur vekâlet eder. 

MADDE 27. — Temyiz ve Muvazzaf İtiraz 
komisyonlarının Başkan ve üyeleri muallimlik-
de dâhil olmak üzere komisyondaki görevlerin
den başka hiçbir iş demlide edemezler. 

MADDE 28. — 4910 sayılı Kanunun 14 ucü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı kuruluşundaki memurlar
dan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları, Tetkik 
Kurulu Başkanı ve üyeleri, Teftiş Kurulu. Baş
kanı ve Maliye Müfettişleri, Genel Müdürler, 
Genel Müdürlük Müşavirleri, Genel Müdür yar
dımcıları, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı ve 
Hesıap Uzmanları, Bağımsız Müdürler, Merkez 
Daireleri Saymanlık Müdürleri, Defterdarlar, 
Defterdar yardımcıları, Başbakanla Maliye Ba
kanının müşterek kararı üzerine Cumhurbaşkan
lığınca, Müdürler, Müdür yardımcıları ve Mer
kez kuruluşuna dâhil diğer memur ve müstah
demlerle İl Kuruluşuna dâhil memurlardan ge
lir, Millî Emlâk ve Muhasebe Müdürleri ve Mü
dür Muavinleri, İl ve Bölge Muhakemat Müdür
leri ve Hazine avukatları, Muvazzaf İtiraz Ko
misyonu Raportörleri, Kontrol memurları, Ver
gi Dairesi Müdürleri, Vergi Dairesi Müdür Mu
avinleri, Malmüdürleri, Millî Emlâk şefleri, Mer
kez kurulusundaki ilgili daire âmirinin inhası 

Mal. K. 

MADDE 25. — Hükümetin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

vırım besinci 

MADDE 26. — Hükümetin yirmi altıncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — • Hükümetin yirmi yedinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümetin yirmi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

sekizinci 

( S. Sayısı : 281) 
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MADDE 24. —• Gayrimuvazzaf İtiraz komis
yonlarının seçilmiş üyeleri mazeretsiz, birbiri ] 
ardınca üç toplantıya gelmedikleri takdirde is- I 
tifa etmiş sayılırlar. 

Muvazzaf İtiraz komisyonları ile Temyiz Ko
misyonu daireleri Başkan ve üyelerinden ma
zeretsiz görevine 'gel mi yeni erin aylıklarından 
gelmedikleri her gün için iki günlüğü kesilir. 
Bir sene içinde fasılalı olarak 15 veya fasılasız 
olarak 10 gün kabule lâyık mazereti olmaksızın 
gelmiyenler tayinlerindeki usule göre görevle
rinden çıkarılırlar. Muayyen çalışma zamanında 
gelmemek de devamsızlık sayılır. Maaş kesmek 
cezası doğrudan doğruya Maliye Bakanı tara
fından uygulanır. 

MADDE 25. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
ayniyle kaimi edilmiştir. 

MADDE 2G. — Hükümetin 27 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — 4910 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye Bakanlığı kuruluşundaki memurlar
dan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Tetkik 
Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Teftiş Kurulu Baş
kanı ve Maliye Müfettişleri, Genel Müdürler, 
Maliye ve Genel Müdürlük Müşavirleri, Genel 
Müdür Yardımcıları, Hesap Uzmanları Kurulu 
Başkanı ve Hesap Uzmanları, Bağımsız Müdür
ler, Merkez Daireleri Saymanlık müdürleri, def
terdarlar, defterdar yardımcıları, müşterek 
kararla müdürler, Tekel Genel Müdürlüğü Say
manlık Müdürü, müdür yardımcıları, Borsa ve 
Osmanlı Bankası Komiseri ve Komiserlik mü
dürleri ve merkez kuruluşuna dâhil diğer me
mur ve müstahdemlerle il kuruluşuna dâhil me
murlardan Gelir, Millî Emlâk ve Muhasebe mü
dürleri ve müdür muavineri, il ve böylge muha-
kemat müdürleri ve Hazine avukatları, Muvaz-
İzaf İtiraz Komisyonu raportörleri, kontrol me
murları, Vergi Dairesi müdürleri, Vergi Dairesi 
müdür muavinleri, malmüdürleri, millî emlâk 

( S. Sayısı •. £81), 
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üzerine Maliye Bakanlığınca tâyin edilirler. İl 
ve ilçelerdeki diğer memurlar Defterdarların in
hası üzerine valilerce tâyin olunur. 

MADDE 29. — Temyiz Komisyonu ile Mu
vazzaf itiraz Komisyonu Başkan ve üyelerinin 
tâyin, terfi, nakil, tahvil ve re'sen emekliye şevk
leri, Ayırma Meclisinin uygun mütalâasına isti
naden Başbakanla Maliye Bakanının müşterek 
kararı üzerine Cumhurbaşkanlığınca yapılır. 

Temyiz Komisyonu ile Muvazzaf itiraz Ko
misyonu Başkan ve üyeleri hakkında Memurin 
Kanunundaki inzjbati cezalar, Ayırma Meclisi
nin uygun mütalâasına istinaden Maliye Baka
nı tarafından uygulanır. 

Ayırma Meclisi, Maliye Müsteşarının başkan
lığı altında Gelirler Genel Müdürü ile Yargıtay, 
Danıştay, Sayıştay ve Temyiz Komisyonu baş
kanları tarafından seçilecek birer Yargıtay, Da
nıştay, Sayıştay ve Temyiz Komisyonu üyesin
den kurulur. 

Ayırma Meclisi, meclis başkanının daveti üze
rine toplanır ve kararlarını çoklukla verir. 

MADDE 30. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ilişik 
(1) sayılı cetvelde1 yazılı kadrolar kaldırılmış ve 
yarine ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar konulmuştur. 

Bu cetvelde gösterilen kadrolardan Gelirler 
Genel Müdürlüğünün merkez ve illere ait olan
ları 1 . XII . 1950 tarihinden ve diğerleri bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygu
lanıp. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu kanunla kadro
ları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte geçici görev; hastalık, izin gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar, Bakan
lık kuruluşunda aylıklı bir göreve tâyin olun
dukları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıkları verilmeye devam olunur. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte memur bu
lunanlardan kadro, aylık ve unvanları değiştiril
memiş olanların yeniden tâyinlerine lüzum olma
yıp haklarında yukarıki fıkra hükümleri uygu-

Mal. K. 

MADDE 29. — Hükümetin yirmi dokuzuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Hükümetin otuzuncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — Hükümetin geçici 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 281), 
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şefleri, kambiyo müdür ve müdür yardmeıları ve 
murakıpları merkez kuruluşundaki ilgili daire 
âmirinin inhası üzerine Maliye Bakanlığınca tâ
yin edilirler, t i ve ilçelerdeki diğer memurlar 
defterdarların inhası üzerine valilerce tâyin j 
olunur. • 

MADDE 28. —.Temyiz Komisyonu ile Mu- | 
vazzaf itiraz Komisyonu başkan ve üyelerinin tâ-
yin, terfi, nakil, tahvil ve re'sen emekliye şevk
leri ayırma meclisinin teklifi üzerine müşterek 
kararlar yapılır. 

Temyiz Komisyonu ile Muvazzaf itiraz Ko
misyonu başkan ve üyeleri hakkında Memurin 
Kanunundaki inzibati cezalar, Ayırma Meclisinin 
karariyle Maliye Bakanı tarafından uygulanır. 

Ayırma Meclisi, Maliye Müsteşarının Başkan
lığı altında Gelirler Genel müdürü ile Yargıtay, 
Danıştay, Sayıştay ye Temyiz Komisyonu Baş
kanları tarafından seçilecek birer Yargıtay, Da
nıştay, Sayıştay ve Temyiz Komisyonu üyesinden 
kurulur. 

Ayırma Meclisi, Meclis Başkanının daveti üze 
rine toplamı- ve kararlarım çoklukla verir. 

MADDE 29. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve 
yerine ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lar konulmuştur. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kadroları ! 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunmıyanlar, Bakanlık 
kuruluşunda aylıklı bir göreve tâyin olundukları 
takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın almakta 
oldukları aylıklarının verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden tâyinlerine lüzum I 
olmayıp haklarında yukarıki fıkra hükümleri | 

( S. Sayışı •, 2Ş1), 
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Tanır. (Eski memurluk unvanlarının, karşılığı 
bulunan kelimelerle ifadesi kadro unvanında de
rişiklik sayılmaz.) 

fİHÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, evvelki hükümlere göre kurul
muş olan itiraz ve temyiz komisyonlarının görev 
ve yetkileri, yeni komisyonlar kuruluncaya kadar 
devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmış yerine ilişik (4) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konul muştur. 

Bu madde hükmü 1 . XII . 1950 tarihinden 
itibaren uygulanır. 

MADDE 31. — Bina ve Arazi vergileri ile 
özel idarelere ve belediyelere ait diğer vergiler 
için kurulacak mııvazza1' itiraz komisyonları 
başkan ve üyeleriyle T,apot:ör ve diğer hizmetli
lerin aylık ve ücretleri ve nıüntehap azanın hu
zur hakları ve komisyonların diğer masrafları 
kuruldukları ilin özel idare bütçesinden ödenir. 
Bu komisyonların kadrolar] kuruldukları il özel 
idarelerinin kadrolarına Bakanlar Kurulunca 
ilâve olunur. 

MADDE 32. — 2996 sayılı Kanunun 4910 
sayılı Kamuda değiştirilen 15 nci maddesiyle 
2996 sayılı Kanunun 32, 33, 34,-35, 36 ve 37 nci, 
4775 sayılı Kanunun 1 nci maddeleri ve 4095 ve 
3692 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i'ecıcı 

GEÇİCİ MADDE 3. - - Hükümetin geçici 
üçüncü maddesi arynen kabul edilmişi ir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Vergi Temyiz ve Muvazzaf İti
raz komisyonlarında 3656 sayılı 'Kanunun 13 
ncü nmddesi hükümleri dairesinde başkan veya 
üye oiarak çalışanlardan bu görevlere yeniden 
tâyinleri yakılacak olanların aynı madde hü
kümlerinden istifade hakları saklı tutulur. 

MADDE 31. —- Hükümetin otuz i »iri nci mad 
desi aynen kabul edilmişi ir. 

MADDE 32. — Hükümetin oluz ikinci mad 
desi. aynen, kabul edilmiştir. 
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uygulanı r . (Eski 'memurluk unvanlar ın ın karşı
lığı bulunan kelimelerle ifadesi kadro unvanın
da değişiklik sayılmaz.) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu k a n u n u n yürür lü
ğe girdiği ta r ih te , evvelki hükümlere göre ku
rulmuş olan "İtiraz ve Temyiz Komisyonlar ının 
görev ve yetkileri , yeni komisyonlar kuru lun
caya k a d a r devam eder. (Hükümet in geçici 
ikinci maddesi ) . 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yıl» Büiee Ka- ; 
nuuıuıa bağlı (D) işaretl i cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadro la r çıkarılmış yerine ilişik (4) sayılı 
cetvelde gösterilen kadro la r konulmuştur . 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür 
lüğe girdiği tar ih te Yergi Temyiz ve Muvazzaf 
İ t i raz Komisyonlarında 3(556 sayılı Kanunun 
13 ııcü maddesi hükümler i dairesinde başkan j 
veya üye olarak çal ışanlardan bu görevlere ye- ; 
niden tâyinler i yapı lacak olanların aynı madde j 
'hükümlerinden istifade haklar ı saklı tu tu lur . I 

Bu komisyonlarda k a n u n u n neşri t a r ih inde j 
vazifeli olup da bu kanunda yazılı tayin sari la- J 
rını haiz bulunmıy.-ndardan hizmetlerinden isti- ; 
fad.e edilenlerin bu vazifelerde is t ihdamlarına 
devam olunabilir. 

MADDE 30. — Hüküme t in 31 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — 2996 sayılı K a n u n u n 49 J0 
sayılı Kanun la değişt ir i len 15 nci maddesiyle 
2996 sayılı K a n u n u n 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci 
4775 sayılı K a n u n u n 1 nci maddeler i ve 4095 
ve 3692 sayılı kanun l a r kaldır ı lmışt ı r . 
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MADDE 33. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Baıias 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 

Dr. K. Satır 
işletmeler Bakanı 

Münir Birs$l 

Devlet Bakanı 
Baş. Yardımcısü vekili 

C. S. Barlav 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

S. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Mal. K. 

MADDE 33. — Hükümetin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

otuz üçüncü 

MADDE 34. — Hükümetin otuz dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin 1 sayılı cetveli aynen kabul edil
miştir. 

Hükümetin 2 sayılı cetveli aynen kabul edil
miştir. 

Hükümetin 3 sayılı cetveli aynen kabul edil
miştir. 

Hükümetin 4 sayılı cetveli aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 32. — Bu kanunun Gelirler Genel 
Müdürlüğü ve Temyiz ve İtiraz komisyonları
na ait hükümleriyle 29 ncu maddeye bağlı cet
vellerde gösterilen kadrolardan Gelirler ve 
Tahsilat Genel Müdürlüklerinin merkez ve ille
re ve Temyiz ve litiraz Komisyonlarına ait bu
lunan kısımları ve geçici 3 ncü maddedeki kad
rolara ait hükümleri 30 . IX . 1950 tarihinde ve 
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 33. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI 6ETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık I î). 

(i 
7 
8 
9 

10 
8 

Maliye Tetkik Kurulu Kalemi 

Raportör 2 

Kalem şefi 
1 nci mümeyyiz 
Bakanlık kitaplık memuru 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 
5 Genel Müdür Yardımcısı (Aynı 

zamanda bir şubenin müdürü
dür) . 

fi Şube müdürü 
6 Raportör 
7 Şube müdür yardımcısı 
8 » » » 
9 Kalem şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlükleri 

70 
60 
50 
40 
85 
50 

100 

1 
2 
2 
6 
6 
8 
6 
6 
3 

80 
70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
11 
12 
13 

Saymanlık Müdürü 10 90 
» » 8 80 

Saymanlık müdür yardımcısı 6 70 
» » » 6 60 
» » » 10 50 
» » » 8 40 

Birinci mümeyyiz 51 35 
İkinci » 84 30 
Veznedar 1 40 
Veznedar yardımcısı 1 30 
Memur 90 35 

» 60 20 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Genel müdür 
Genel müdür yaradımcısı (Ay
nı zmanda bir şubenin mü-

1 100 

Görevin çeşidi 

6 Şube müdürü 
4 
5 
7 
7 
8 

10 

( S . 

80 

Sayısı 

Saymanlık uzmanı 
» » 

Kontrolör 
Şube müdür yardımciMi 

» » » 
Birinci mümeyyiz 

11 İkinci 
12 Memur 
18 » 

Sayı 

1 
i 
-) 
8 
5 
17 
35 
29 

•i 

Ayni 

70 
90 
80 
60 
60 
50 
35 
30 
25 
20 

Gelirler ir en el Müdürlüğü 

8 Genel müdür' 1 100 
f> Genel müdür yardimcısı (Ay

nı zamanda birer şubenin mü
dürüdürler) 

6 Şube müdürü 
7 Şube müdür yardımcısı 
8 » » » 
9 » » » 
7 Gelirler kontrolörü 
8 » » 
9 » * 

11 Gelirler kontrolörü yardımcısı 
10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
12 Memur 
13 » 
5 İdari dâvalar ve kararbır mü

şaviri 
7 İdari kararlar tetkik âmiri 

Emekli İşleri Genel Müdürlüğü 

8 Genel müdür I 100 
5 Genel müdür yardımcısı (Ayni 

zamanda bir şubenin müdürü
dür I J0 

6 Şube müdürü i 70 
8 Şube müdür yardımcısı 2 50 
6 Kontrolör 1 70 

.10 Birinci mümeyyiz 4 35 

\) 
5 
4 
6 
o 
1 
3 
5 
1 
21 
13 
9 

1 
1 

80 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
30 
35 
30 
25 
20 

80 
60 

281) 
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11 
12 
13 
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Sayı Aylık I T). 

İkinci mümeyyiz 
Menrnr 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

Genel müdür 
Genel müdür yardımcısı (Ayni 
zamanda bir şubenin müdürü
dür 
Şube müdürü 
Gelir saymanı 
Şube müdür yardımcısı 

9 
10 
11 
12 
13 
7 
8 
9 

11 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci mümeyyiz 
Memur 

» 
Kontralör 

» 
;» 

Veznedar 

Temyiz Komisyonu 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Başkan 
Daire başkanı 
Üye 

» 
Raportör 

» 
» 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
îkinci » 
Memur 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Başkan 
» 

Üye 
Raportör 

» 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
îkinci » 
Kâtip 

8 
1 0 
1 0 

(> 
6 
8 

1 2 
3 
2 
4 
5 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları 

3 

22 
13 
14 
5 

10 
14 
12 

30 
25 
20 

1 100 

80 
/O 
70 
60 
50 
40 
it) 
30 
':-w5 
20 
60 
50 
40 
;;o 

125 
10i) 
90 
so 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

51 
I 

6! 

9 
10 
11 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
14 
7 
8 
9 

10 
1] 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
14 

İller Gelir memurları 

Gelir Müdürü (istanbul) 
» » (Ankara, izmir, 

Bursa, Adana) 
Gelir Müdürü 

» » 

» » 
Gelir Müdür Yardımcısı 

» » » 
Gelir Kontrol memuru 

» » » 
» » > 
» » » 

Gelir memuru 
» » 
» » 

» » 

Gelir memuru yardımcısı 
» » •» 
» » » 
» » » 
» » » 

Tahakkuk şube şefi 

memuru 

» » kâtibi 
» » » 
» » » 

Gezici yoklama Te. memuru 
» » •» > 

» » » » 
Muhafaza memuru 

» » 
» » 
» » 

4 
7 
9 

16 
17 
10 
3 
2 
3 

19 
44 
59 
4 

37 
113 
215 
170 
50 

4 
.18 

110 
178 
404 

6 
13 
10 
9 
9 

41 
65 
67 
45 
27 

129 
80 
6 
6 

12 
72 

9 
33 
23 
90 

80 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
.30 
25 
20 
15 
60 
§j0 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
25-
20 
15 

35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
15 
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10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Kâtip 
13 » 
14 » 
12 İstanbul pul icra ve tahsil me

murları 
13 İstanbul pul icra ve tahsil me

murları 
13 Muamele muhafaza memuru 

tiler Tahsil Memurları 

5 Tahsilat müdürü (İstanbul) 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

10 Tahsilat müdürü 
11 » » 

7 Tahsilat müdür yardımcısı 
7 Tahsil şube şefi 

Sayı 

12 
14 
34 
23 
73 

4 

8 
1 

3 
3 
3 
9 

14 
19 
14 
2 
6 

— 44 -
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35 
30 
25 
20 
15 

25 

20 
20 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
60 

D. 

8 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
14 

Görevin 

Tahsil şube şefi 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 

Tahsilat kontrol. 
» 
» 

» 
» 

Tahsilat memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

Veznedar 
•» 
> 
» 
» 

Tahsildar 

» 
» 
» 
» 
» 

Atlı ve yaya tah 
» » 

çeşidi 

memuru 
» 
» 

sil dar 
» 

Sayı 

7 
14 
14 
5 

20 
30 
30 
10 
30 
50 

105 
305 
660 

3 
4 

13 
23 
12 
25 

247 
1572 

Aylık 

50 
40 

. 35 
30 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 

[2] SAYILI CETVEL 

Maliye Teknik Kurulu Kalemi 

6 Başraportör 
7 Raportör 
9 'Kalem şefi 

10 1 nci mümeyyiz 
8 Bakanlık kitap memuru 

Bütçe ve Malî Kontrol G. Müdürlüğü 

3 
3 
1 
2 
1 

70 
60 
40 
3.") 
50 

7 
I 

10 
11 

11 

Raportör 
Kontrolör 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 

3 
4 
5 

5 
6 
6 
6 
7 

Genel müdür 
Müşavir 
Genel müdür yardımcısı 
zamanda birer şubenin 
rüdürler) 
İdari dâvalar müşaviri 
Şube müdürü 
Başraportör 
Başkontrolör 
Şube müdür yardımcısı 

(Aynı 
müdü-

1 
1 

2 
2 
4 
5 
1 
2 

100 
90 

80 
80 
70 
70 
70 
60 

8 
5 

21 
8 
3 

60 
60 
35 
30 
30 

63 

Merkez daireleri saymanlık müdürlükleri 

4 Saymanlık müdürü 
5 » » 

6 » Müdür yardımcısı 
7 » » » 
9 Servis şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 » 

10 
5 
4 

12 
23 
34 
34 
32 
19 

90 
80 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 
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Sayı Aylık I). j Görevin çeşidi Sayı Aylık 

o 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Genel müdür 
Genel müdür yardımcısı (Aynı 
zamanda bir şubenin müdürüdür) 
Hesaplar tetkik müdürü 
Şube müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Kontrolör 
Servis şefi 

» » 
Birinci mümeyyiz 
îkinci » 
Memur 

Emekli İşleri Müdürlüğü 

0 

7 
9 

10 
11 
12 

Müdür 
» Yardımcısı 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Merkez teşkilâtı 

3 Genel Müdür 
4 Müşavir 
5 Genel Müdür yardımcısı (Ayni 

zamanda birer şubenin müdür
leridir). 

6 Şube Müdürü 
7 » müdür yardımcısı 
7 Raportör 
8 Servis şefi 
9 » » 
9 Vergi memuru 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
13 » » . 
7 Gelirler kontrolörü 
8 » » 
6 Gelir saymanı 
10 Veznedar 

1 
2 
3 
4 
4 
10 
21 
34 
37 
6 

3 
6 
15 
6 
8 
12 
8 
12 
12 
15 
15 
2 
2 
1 
1 

100 

80 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
60 
40 
35 
30 
25 

100 
90 

80 
70 
60 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
70 
35 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

Başkan 
Daire başkanı 
Üye 

6 j Raportör 
7 » 
8 : » 
8 Servis şefi 
9 » » 

10 Memur 
11 » 
12 » 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları 

4 ; Başkan (istanbul, Ankara, 
îzmir, Bursa) 
Başkan 
Üye 

o 
5 
6 » 
7 Raportör 
8, » 
9Î » 
9 | Servis şefi 

10 i » » 
10 Memur 
11 » 
12 Evrak memuru 
13 » » 

8 
10 
16 
20 
15 
20 
25 
8 

10 
16 
38 

8 
10 

İl Gelir Memurları 

Gelir müdürü (İstanbul) 
» » (Ankara, iz

mir, Bursa, Adana, Eskişehir) 
6 Gelir müdürü (Konya, Koca

eli, içel, Samsun, Balıkesir ve 
I Zonguldak) 

Gelir müdürü 
» » 

9 i » » 
Gelir müdürü yardımcısı 
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Vergi dairesi müdürü (istanbul) 
» » » ( » ) 

1 
4 
6 
4 
5 
7 

15 
1 
3 
4 
4 
6 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

90 
80 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
35 
30 
25 
20 

2 

5 

6 
11 
15 
27 

5 
5 
2 
4 
4 

90 

80 

70 
60 
50 
40 
70 
60 
50 
90 
80 
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fi 

i 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 

Ver 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

& 

Görevin çeşidi 

dairesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İstihbarat bü 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Servis 
•» 

» 
s> 

Ser1, TİS 

Vergi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

şefi 
» 
» 
» 

şefi 

müdürü (Ankara, 

Sayı 

İzmir, Bursa) 8 
» 
» 
» 
Yardımcısı 

» 
» 
» 

rosu şefi 
» » 

»Vergi memuru 
» » 

» » 
» » 
» » 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

yardımcısı 
» 

8 
10 
16 
5 

20 
35 
40 

1 
2 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
60 

100 
100 
200 

50 
150 
280 
540 
630 
200 
300 

Aylık 

70 
60 
50 
40 
70 
60 
50 
40 
60 
50 

40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
15 

I). 

10 
11 
12.. 
13 
10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 

14 
13 
14 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
5 

6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

Yoklama memuru 
» » 
» » 
» » 

tcra memuru 
» » 
» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Evrak memuru 
» » 

Tahsildar (Atlı veya yaya 
» ( > » » ) 

Vergi kontrol memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Mulı af aza m emu ru 
» » 
» » 

Takdir Komisyonu Başkan 
tanbııl) 

» » » 
» » » 
» » » 
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[3] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez teşkilâtı 

Daktilo 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

Daktilo 

» 
Kâğıt dağıtıcısı 
Odacı 

Muvafzaf İtiraz Komisyonlar} 

Daktilo 
Odacı 

2 200 
2 175 
4 150 
1 125 

2 200 
4 150 
3 125 
1 125 
1 100 
3 90 

12 150 
8 75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İller Teşkilâtı 
Daktilo 15 150 

25 125 

Kolcu ve kantarcı 
Tahakkuk tebliğ memuru 

>̂  ;> » 
» x- » 

İstanbul, iiv vergileri gece bekçiei 

:î2 
4 
10 

. 40 
102 

100 
125 
150 
125 
100 
100 

Tahsilat Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı 

Daktilo 
» 

Daktilo 
» 

Gece bekçisi 
» » 

İller Teşkilâtı 

1 
1 

18 
21 
5 
31 
20 

200 
150 

150 
125 
100 
90 
75 

[4] SAYILI CETVEL 

Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı 

Daktilo 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

Daktilo 
» 

Odacı 
» 

Gece bekçisi 

6 200 
6 150 

5 200 
8 150 
2 100 
4 90 
1 90 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları 

Daktilo 15 150 

Daktilo 
Odacı 

Daktilo 

Kolcu] ve kantarcı 
Gece ipekçisi 

,>&<* 
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35 100 
15, 90 
10 75 

1li M 

u 

Teşkilâtı 

10 
60 
130 
80 
10 
4 
7 
27 
24 

200 
150 
100 
90 
75 
125 
100 
90 
75 





S. Sayısı: 283 
Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için Yaptırılacak Mes
kenler hakkında Kanun tasarısı ile \ Eskişehir Milletvekili Kemal 
Zeytînoğlu ve iki arkadaşının, Eskişehir'de Yaptırılacak Meskenler 

hakkında Kanun teklif i ve Geçici Komisyon raporu (1/765, 2 /233) 

Eskişehir sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkında kanun 
tasarısı (1/7&5) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . III . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1613, 6 - 1184 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkında Bayındırlık 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 \ I I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 
tasarısı gerekçesi 

Eskişehir'de 4 ve 5 Mart 1950 günlerinde vukuagelen sel baskınında boşaltılmış olan evler 
derhal teşkil olunan fen heyetleri vasıtasiyle teker teker muayeneler ettirilmiş ve ehemmiyetli hiçbir 
zarar ve hasa]* görmedikleri anlaşılanların sahipleri taıatından işgal ve iskânına izin verilmiştir. 
Az çok hasara uğramakla beraber tamir edildikten sjonıa kullanılmalarında bir mahzur ve tehlike 
mevcut olmadığı tesbit edilen evlerin adedi 783 dürl. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki (Yer sarsıntısı1 ve diğer âfetlerden zarar görenlere yardım) 
ödeneğinden verilen para ve malzeme ile bu evlerin de süratle tamirlerine başlanmıştır. Peyderpey 
tamirleri tamamlandıkça sahipleri tarafından işgal ve iskân edilecektir. 

Sel baskını sahasındaki evlerden diğer bir kısmı ise kerpiçten temel ve su basmalarının su içinde 
erimesi yüzünden kısmen çökmüş vejrahut mukavemetini tamamen kayıp ederek iskânı tehlikeli 
hale gelmiş olduğundan yıktırılmıştır. Bunların adecji 863 olarak tesbit edilmiştir. 

Eskişehir, son senelerde endüstri ve ticaret faaliyetlerinin çok süratli gelişmesi neticesinde nü
fusu büyük ölçüde artmış şehirlerimizden olduğundan 863 evin yıkılmasından açıkta kalanların şehirde 
başka ev bulabilmeleri zorluğu aşikâr olup bu halin şehirde bir mesken darlığı tevlit etmesi tabiîdir. 

Eskişehir'in bu hususi durumu itibariyle bir tara' tan sel baskınından zarar görenlere yardım 
edilmesi, diğer taraftan mesken buhranının önlen m esil maksatları ile yıkılan evlere mukabil yeni 
evler yaptırılması ve çok elverişli ve mutedil taksitle)" ile istenen vasıf ve şartları haiz isteklilerine 
temlik edilmesi muvafık olacağı kanaatine varılarak bu hususta ilişik kanun tasarısı hzırlanmıştır. 

Tasarıda, bu yeni evlerin Bayındırlık Bakanlığı tarafından ve ayrıca da Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur, hizmetli ve işçilerinden istiyenler için adı geçen 
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Grenel Müdürlük tarafmdn yaptırılması derpiş edilmiştir. Bu yeni evler, sahibi olarak ikamet 
etmekte olduğu evi yıkılmış olanlar ile müstakil kiracı olarak oturmakta olduğu evi yıkılmış olanlara 
temlik edilecektir. (Madde — I - a ) . 

Yeni evlerin, sağlam ve kullanışlı olmakla beraber mümkün olduğu kadar ucuza maledilmesi ve 
bu sayede çok mutedil bedeller mukabilinde temlik edilebilmesi çareleri tasarıda kül halinde düşünül
müştür. Şöyle ki : 

Yeni evler mimarî ve teknik icaplara uygun, sağlam, rahat ve kullanışlı olarak yaptırılacaktır. 
Bu şartların temini ile beraber en iktisadi tiplere yer verilebilmesi için inşa tarzları, muhtelif aksa
mının eb'adı ve kat yüksekliklerinin Belediye Yapı ve Yollar Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın 
Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilmesine yetki alınması lüzumlu görülmüştür. (Madde — 3). 

Bu evlerden bir kısmı eski yerlerinde sahibli arsalar üzerine yaptırılacaktır. Kiracı olarak otur
duğu evi yıkılmış olanlara verilecekler ile eski arsaları tehlikeli sel mecralarına rastlıyanlar için 
Millî emlâke ait araziden bedelsiz olarak arsa temin edilecektir. (Madde — 4). 

İnşaata lüzumlu malzemenin Demiryollarca asgari tarife ile taşınması mevcut mevzuat ile 
sağlanacaktır. Bina maliyetine mühim tesiri olan kerestenin Orman işletmelerinden maliyet 
bedeli üzerinden verilecektir. (Madde — 5) 

Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacak evler için bu Bakanlık Bütçesindeki «Yer sarsıntısı ve 
diğer âfetlere yardım» ödeneğinden lüzumu kadar para verilecefc. Devlet Demiryolları ve Li
manları Grenel Müdürlüğünce yaptırılacak evler için de aynı ödenekten aynı miktarda para sar-
f olunacaktır. (Madde — 6) 

Bu suretle sağlanacak paralara, selden zarar görenlere ev yaptırılmasına yardım için tplaııan 
bağışlar katılacak ve yaptırılacak evlerin inşa masraflarından bağıştan hisselerine düşen mik
tar çıktıktan sonra kalan bedeli üzerinden müstahaklarma temlikleri yapılacaktır. (Madde — 
I - b ) 

Müstahaklarma temlik olunacak evlerin bedelleri 20 yılda tahsil olunacak ve ilk taksit evin 
tesliminden bir yıl sonra istenecek. Sahibi olduğu ikametgâhı yıkılmış olanlara verilecek evlerin 
taksitlerine hiçbir faiz yürütülmiyecektir. Ancak evvelce evi mevcut olmayıp kiracı olarak 
oturduğu evin yıkılması suretiyle meskensiz kalanlara verilecek evlerin taksitlerinde «evvelkilere 
nazaran ufak bir fark gözetilmesi tabiî ve zaruri olduğundan bunların taksitlerine senelik yüzde 
5 basit faiz ilâve edilecektir. (Madde — 9) 

Bu yeni evlerin 5228 sayılı Kanundaki Bina Vergisi muaflıklarından faydalanmalarının em
niyet altına alınması ve devir, temlik ve saire gibi muamelelerin hiçbir vergi ve masrafa tâbi 
tutulmaması 11 ve 12 nci maddelerde derpiş edilmiştir. 

Taksitlerin, Erzincan'da yaptırılıp halka dağıtılan evler hakkında ve keza 5511 sayılı Kanunla 
Kördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak evler hakkında olduğu 
gibi Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca tahsil edilmesi ve bu paraların Bankanın sermayesine mah
sup edilmesi uygun görülerek 5511 sayılı Kanundaki esaslar dairesinde bu tasarının 8, 9, 10 ncu 
maddeleri tertip edilmiştir. 

Eskişehir'de yaptırılacak meskenler hakkındaki lâyihada şu cihetin de göz önünde bulundu
rulması lâzımgelmiştir. 

Eskişehir imar plânı belediyece yaptırılmakta ise de henüz tamamlanmış olmadığından şehrin 
bina yapılacak ve yapılmıyacak mahalleri henüzkanuni müeyyideye bağlanmış durumda değildir. 
Halbuki son sel baskını yüzünden 863 evin yıkılmış olması şehrin muhtelif semtlerinde teknik 
kaideler aykırı, yıkılma tehlikesine mâruz dayanıksız, izinsiz gelişigüzel inşaat yapılması tema
yülünü artıracağı şüphesizdir, imar plânının tanzimi ve tam suretle tatbikatına geçilmesinin ni
hayet üç seneye kadar mümkün olabileceği tahnin edilerek o zamana kadar tehlikeli sel mec
raları üzerine çürük, temelsiz evler yapılmasımnve müstakbel imar plânı tatbikatını işkâl edecek 
inşaatın katî surette önlenebilmesi için belediyenin bu hususta yetkili bulunması zaruri görüle
rek bu maksatla 13 ncü madde düzenlenmiştir. 

( S. Sayısı : 283 ) 
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Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir'de yaptırılacak mes

kenler hakkında Kanun teklifi (2/233) 

13 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 
t 

Eskişehir'de vukuagelen sel ve su taşkını felâketine mâruz kalkarak evleri yıkılan vatandaşlara 
yapılacak yardım hakkındaki Kanun teklifimiz ilişik olarak sunulmuştur. 

Meclisin yenileme kararı vermesine çok az bir zaman kalmış olması ihtimali karşısında, felâket
zedelerin uzun müddet meskensiz kalmamaları ve yaklaşmakta olan inşaat mevsiminin boş geçirilme
mesi için işbu kanun teklifimizin Karma bir Komisyonda inüstacelen incelenmesine ve Yüksek 
Mecliste ivedilikle müzakere edilerek biran evvelkanuniyet kesbetmesine müsaadelerinizi rica ede
riz. 
Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekil Eskişehir Milletvekili 

Kemal Zeytinoğlu Abidin Potuoğlu Hasan Polatkan 

Eskişehir i l Merkezinin mâruz kaldığı sel ve su taşkını felâketi neticesinde tamamen yıkılan 
veya içinde oturulamıyacak bir hale gelen binalara karşılık yeniden yaptırılacak evler hakkında 
kanun teklifi. 

Gerekçe 

5 . III . 1950 tarihinde Eskişehir'de vukuagelen sel ve su taşkını hâdisesi sonunda 3000 ev 
tamamen yıkılmış ve on binlerce Eskişehirli açıkta kalmıştır. Büyük bir kısmı çok fakir vatan
daşlardan ibaret olan felâketzedelerin kaybettikleri yuvalarını kendi el ve emekleriyle tekrar 
kurmalarına imkân yoktur. Gerek şehir hayatının tekrar tanzim edilmesi gerekse vatandaş ıstı
rabının bir an evvel dindirilmesi Devletçe esaslı bir yardımın yapılmasına vabeste bulunmak
tadır. 

iktisadi faaliyeti itibariyle de Türkiye'nin birinci derecedeki merkezlerinden olan Eski
şehir'in bugünkü mefluç halinin iktisadi vaziyetimiz üzerinde zararlı tesirler yapacağında şüphe 
yoktur. 

Esasen Türk Milletinin istisnasız olarak bu büyük felâket karşısında göstermiş olduğu canlı 
ve yakın alâka âcil bir yardımın yapılması hususunda yerinde bir işaret telâkki olunabilir. 

işte yukarda arzolunan sebeplerle Büyük Meclisin lütuf ve atıfetinden ilham ve kuvvet alarak 
sunduğumuz Kanun teklifimiz acele olarak muameleye konulması arziyle takdim kılındı. 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — Eskişehir ili Merkezinde bulunup 5 . III . 1950 tarihinde vukuagelen su taş-
kını ve sellerin tesiriyle kendilerine ait veya henüz intikali yapılmamış olan murislerin uhdesinde 
bulunan veya her ne suretle olursa olsun yıkılan binalara zilyed bulunan mesken sahiplerine ev
leri yıkıldığı veya oturulamıyacak derecede harap olduğu halde bu evlerini derhal ve defaten yap
tırmaya malî kudreti müsait olmıyanlarla yaptırılacak evlerin tutarını uzun taksitlerle ödemek im
kânına sahip bulunanlara birer ev yapılabilmesini temin için 5 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

Vârislerin taaddüdü halinde bulunanlar için yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. 

( S. Sayısı : 283 ) 



MADDE 2. — Birinci madde hükümleri dairesinde yaptırılacak binalar, bedelini ödemek 
imkânında olmıyanlara hibe edilir. 

Uzun vadeli taksitlerle ödemek imkânına sahip bulunanlarda faizsiz olarak 20 sene müddetle 
borçlandırılır. 

MADDE 3. — Birinci madde hükümleri dairesinde yaptırılacak binaların tipleri, adedleri Ba
yındırlık Bakanlığınca tesbit olunur. ' 

MADDE 4. — İnşaatı tamamlanan binalardan malî vaziyeti bina bedellerini taksitlerle ödeme
ye elverişli olan felâketzedelere verilecek meskenlerin tutarları Hazinece Emlâk Kredi Ban
kasına devi edilir ve bu meblâğ adı geçen banka sermayesine mahsup olunur. 

* 
MADDE 5. — Bu meskenlerin bedeli adı geçen bankaca faizsiz olarak 20 yılda eşit taksitte 

tahsil edilmek üzere sahiplerine borçlandırılır. 
MADDE 6. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaştırılacak 

esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleriyle her hangi bir sebeple tahsiline imkân kalmıyan 
satış bedelleri, her yıl adı geçen Bankaya birinci maddede gösterilen ödenekten tesviye olunur. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre yapılacak binaların inşasında ve bilâhara cereyan edecek ipo
tek ve sair muamelâtında hiçbir harç ve resim alınmaz. 

MADDE 8. — Bu kanunun tatbikatında 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu hükümleri 
uygulanmıyabilir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Eskişehir sel âfeti Geçici Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 22 . TT.1. 1960 

Esas No. 1/765, 2/233 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkında Bayındırlık Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 20 . 
I I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan tasarı Başbakanlığın 20 . I I I . 1950 
gün ve 71 - 1613, 6 - 1184 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Makamınıza gönderilmiş ve buna dair evrak 
ile yine aynı maksatla Eskişehir Milletvekili Ke
mal Zeytinoğlu ve Abidin Potuoğlu taraflarından 
hazırlanmış olan teklif ile birlikte Yüksek Mec
lisçe ittihaz edilen karara tevfikan Bütçe ve Ba
yındırlık Komisyonlarından seçilen üyelerden 
mütevekkil Geçici Komisyonumuza havale Duyu
rulmuş olmakla Maliye ve Bayındırlık Bakanlık
larının temsilcileri ve teklif sahiplerinden Kemal 
Zeytinoğlu huzurlariyle okundu ve konuşuldu. 

Komisyonumuz tasarı ve teklifi ve mucip se
beplerini inceliyerek ve gerekli izahları alarak 
bu tasarı ve teklif aynı maksadı istihdaf et
tiği görüldükten sonra Hükümet tasarısı esas it
tihaz edilerek konuşmanın buna göre yapılması 
kararlaştırıldı. 

Hükümetin gerek bu gibi felâketleri Mecli
sin tatil devresine raslasa da vukuu anında 
karşılıyabilmek için 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununda kabul edilen tadilâtla lüzumlu 
tahsisatı derpiş etmiş olması ve Bayındırlık 
Bütçesinde esasen bu gibi felâketler için bir tah
sisat derpiş edilmiş bulunması suretiyle önceden 
gösterdiği basiret ve bu felâketin vukuunu mü-
taakıp yapılmasına teşebbüs edilen âcil yardım
lar ile bu kanun tasarısında derpiş edilen yar-
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dım şekli Komisyonumuzca teşekkürle karşılan
mıştır. 

Komisyonun umumi konuşmaları sırasında 
sel âfetinin de yer sarsıntıları gibi muhtelif za
manlarda âni tehlikelere mal, can kaybına se
bep olduğu ve bu itibarla hâdiselerin vukuun
dan sonra alınacak tedbirler yanında önceden 
koruyucu tedbirlerin dahi alınmasına ihtimam 
edilmesi lüzumlu bulunduğunu ve bu sebeple şe
hir', kasaba ve köylerden taşkınlara mâruz kal
ması muhtemel olanların su ıslahatı için ya
pılan programlarda yukarda bahsedilen koru
yucu tedbirlerin en başta yer alması zaruri ola
cağı kanaatine varmış ve Hükümetçe buna hu
susi bir ihtimam gösterilmesi tavsiyeye şayan 
görülmüştür. 

Bundan başka yine taşkınlardan müteessir 
olan binaların yıkılmasına çok defa inşa tarzla
rının mühim bir âmil olduğu anlaşıldığından bu 
gibi yerlerdeki inşaatın da yer sarsıntısına mâ
ruz, kalan yerler gibi hususi kayıt ve şartlara 
tâbi tutulması da tavsiyeye şayan görülmüştü!'. 

Bundan başka mevcut ^apı ve Yol Kanunu
nun bugünkü ihtiyacı karşılıyamamakta olduğu 
gibi tatbikatta da bu kanunun inşaat sahipleri 
taraflıdan ihlâl ve belediyeler tarafından mura
kabesinin ihmal edilmesi yüzünden ana hüküm
lerinin de tatbik edilememesinden bu gibi bina
ların iskân durumunda tehlikeler vücuda getirdiği 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple Belediye Yapı ve Yol
lar Kanununun Bayındırlık Bakanlığınca tadili 
hususundaki inceleme ve teşebbüslerin hızlan
dırılarak bugünkü tecrübe ve ihtiyaçların da 
katılması suretiyle yeni tasarının bir an evvel 
kanuniyet kesbetmesinin takip ve temin edilme

si hususu da goz önünde tutulacak âcil ihtiyaç
lardan olduğu kanaatine varılmıştır 

ilişik tasarının umumi hükümleri ve mucip 
sebepleri hakkındaki izahat kâfi görülerek 
maddelerin tetkikma geçilmiş ve ana hatlariy-
le tasarı olduğu gibi kabul edilmiş ve yalnız 
şekle ait veya tatbikatı kolaylaştırıcı değişik
likler flükümet temsilcileriyle mutabık kalına
rak kararlaştırılmıştır. Bu m ey anda mühim ola
rak tasarıda (müstakil kiracı) tâbirinin kulla
nılması ve kiracılardan ancak bunlara ev temlik 
edilmesi maksada uygun görülmemiş şu kadar 
ki yıkılan evlerin evli, bekâr daimî veya geçici 
bütün sakinlerine de ayrı ayrı yeni ev temliki
nin ihtiyaç ve imkânla telifi kabil olamıyacağı 
düşünülmüş ve bu sebep ile kiracılardan kim
lere hangi esas ve şartlar dâhilinde ev temlik 
olunacağı hususunun Bakanlar Kurulu kararma 
bırakılması da karar altına alınarak maddeler 
bu esaslara göre tesis edilmişlerdir. 

ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüce Baş
kanlığa sunuldu. 
(Jeçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Trabzon Samsun 
S. Bay Y. Kalgay 

Kâtip 
Sivas Burdur Kocaeli 

II. Işık A. A. Çınar A. F. Abasıyanık 
Malatya Samsun 

i M. S. Eti M. A. Yörüker 
imzada bulunmadı 

Tokad 
R. A. Sevengil 

imzada bulunmadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — a) Eskişehir Belediye hu
dutları içinde; bizzat sapihleri tarafından ika
metgâh olarak kullanılan evlerden son sel bas
kınında yıkılanların sahipleri ile müstakil kira
cı olarak oturdukları evin aynı sebeple yıkılma
sı yüzünden açıkta kalmış olanlara bu kanun 
hükümleri dairesinde temlik edilmek üzere ye
ni evler yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetki
lidir. 

b) Bu evlerin yapılma şartları, yerleri ve 
1950 Mart ayında Eskişehir'deki sel felâketi 
sebebiyle yapılan bağış toplamından hissesine 
düşen miktarın indirilmesinden sonra kalan ma
liyet bedelleri üzerinden isteklilere taksitle tem
lik edilmesi ve istekliler arasında gözetilecek 
sıra esasları Bayındırlık Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunur. 

c) Bu kanuna göre yaptırılacak evlerden 
bir aileye birden fazla ev verilmez. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolu ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünün birinci mad
dedeki şartları haiz memur, hizmetli ve işçile
rinden istiyenlere yaptırılacak yeni evlerin ne 
suretle inşa ettirileceği Bayındırlık ve Ulaştır
ma Bakanlıklarınca tesbit olunur. 

Bu evlerin inşasında Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğünün vasıta 
ve tesislerinden faydalanılabilir. 

Bu evler hakkında da bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 3. — Bu evlerin inşa tarzları, kat 
yükseklikleri ve muhtelif aksamının ebadı Ba
yındırlık Bakanlığınca lüzum ve ihtiyaca göre 
Yapı ve Yollar Kanunu hükümlerine tâbi olmak
sızın tesbit olunur. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Eskişehir'de sel baskınından zarar görenler için 
yaptırılacak meskenler hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — a) Eskişehir i l merkezinde; 
bizzat sahipleri tarafından kısmen veya tama
men ikametgâh olarak kullanılan evlerden son 
sel baskınında yıkılanların, sahipleri ile kiracı 
olarak oturdukları evleri aynı sebeple yıkılmış 
olanlara bu kanun hükümleri dairesinde tem
lik edilmek üzere - Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesindeki yer sarsıntısı ve diğer âfetler yardım 
ödeneğinden - yeni evler yaptırmaya Bayındırlık 
Bakanı yetkilidir. 

Yıkılan evin sahibi arsa mülkiyetinin ken
disine ait olduğunu tapu kaydı ile ispat edeme
diği veya arsası yeni inşaata salih görülmediği 
takdirde yeni ev, 4 ncü madde gereğince sağla
nacak arsa üaerine yapılır. 

b) Bu evlerin yapılma şartları, yerleri, 
adedi ve 1950 Mart ayında Eskişehir'deki sel 
felâketi sebebiyle yapılan bağış toplamından 
hissesine düşen miktarın indirilmesinden sonra 
kalan maliyet bedelleri üzerinden isteklilere 
taksitle temlik edilmesi ve kiracılardan hangi 
şartları haiz olanlara ev verilebileceği ve istekli
ler arasında gözetilecek sıra esasları Bayındır
lık Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu
nun karariyle tesbit olunur. 

c) Yıkılan evde birlikte oturan aile efradı 
için bu kanuna göre birden fazla ev verilemiye-
ceği gibi Eskişehir'de kendine veya eşine ait 
başka bir evi olanlara da ev verilmez. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün birinci 
maddedeki şartları haiz memur, hizmetli ve iş
çilerinden istiyenlerin evleri Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit olunacak esas
lar dairesinde yaptırılır. 

Bu evler hakkında da bu kanun hükümleri 
uygulanıl'. 

MADDE 3. — Bu evlerin inşa tarzları, kat 
yükseklikleri ve muhtelif aksamının ebadı lü
zum ve ihtiyaca göre Bayındırlık Bakanlığınca 
tesbit olunur. 
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MADDE 4. —• Bu kanuna göre mesken yap
tırılacak arsa ve araziden: 

a) Hazineye ait olanlar, (kamu hizmetine 
tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle) Bayındır
lık Bakanlığının teklifi üzerine bedelsiz olarak, 

b) Belediyeye, Özel idareye ve katma büt
çeli dairelere ait olanlar 2490 sayılı Kanunun 
66 ncı maddesi uyarınca bedel takdiri suretiyle 
Hazinece satın alınarak, 

Bu işe terk olunur. 

MADDE 5. —• Bu kanuna göre yaptırılacak 
evlere lüzumlu her cins kereste Bayındırlık Ba
kanlığının isteği üzerine Orman İşletmelerinden 
maliyet bedelleri üzerinden verilir. 

MADDE 6. — Demiryolu memur, hizmetli ve 
işçilerine bu. kanunun 2 nci maddesi gereğince 
yaptırılacak evler için Bayındırlık Bakanlığı 
1950 yılı Bütçesinin yer sarsıntısı ve diğer âfet
lerden zarar görenlere yardım ödeneğinden har
canacak para bağışlar da dâhil olduğu halde 
Bayındırlık Bakanlığının bu kanun gereğince 
yatıracağı evlerin vasati maliyet bedelinden çok 
olamaz. 

MADDE 7. — Üzerlerine mesken yapılacak 
arsalar bu kanun gereğince kendilerine mesken 
yapılacak şahıslara ait ise, arsa sahiplerinin in
şaata başlanmadan önce; arsaları üzerine, inşa 
bedeli inşaatın sonunda bu kanun gereğince tes-
bit olunarak borçlandırılmak üzere, Bayındırlık 
Bakanlığınca inşa şekil ve şartları tâyin olu
nacak mesken yaptırılmasını resmî senetle ka
bul etmeleri lâzımdır. Bu binalara, arsası ile 
birlikte, borca mukabil Hazine adına birinci 
derece ve sırada re'sen ipotek tesis olunur. 

Hazineye ait olan arsalar üzerine yapılacak 
meskenler arsa bedeli katılmaksızın maliyet be
delleri üzerinden birinci derece ve sırada ipotek 
tesis edilmek suretiyle isteklilerine temlik edi
lir. Bu maddeye göre temlik edilen binalardan 
doğan Hazine alacakları Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına devir olunur. 

Şuyulü ve hisseli arsalar üzerine ev yaptırı
labilmesi için hissedar ve sahiplerinin talep ve 
taahhütlerini müştereken yapmaları şarttır. 

( S. Sa; 

MADDE 4. — Bu kanuna göre mesken yap
tırılacak arsa ve araziden: 

Hazineye, özel İdare 'ye, Belediye'ye ve 
katma bütçeli dairelere ait olanlar - Devlet De
miryolları ve Vakıflar Genel Müdürlükleri ha
riç i (Kamu hizmetine tahsis edilmiş bulunma
mak şartiyle) Bayındırlık Bakanlığının talebi 
üzerine bedelsiz olarak bu işe terk olunur. 

Bu yerlerin imar ve parseli âsyon plânları 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır ve bu yer
den belediye sınırları içinde olmıyanlar sınır 
içine alınır. 

MADDE 5. —• Bu kanuna göre yaptırılacak 
evler lüzumlu her cins kereste Bayındırlık Ba
kanlığının isteği üzerine orman işletmelerinden 
maliyet bedelleri üzerinden verilir. 

MADDE 6. — Bu kanunun ikinci maddesi 
gereğince Demiryolu memur, hizmetli ve işçi
lerine yaptırılacak evler için Bayındırlık Ba
kanlığı 1950 yılı Bütçesinin yer sarsıntısı ve di
ğer âfetlerden zarar görenlere yardım, ödeneğin
den harcanacak para bağışlar da dâhil olduğu 
halde Bayındırlık Bakanlığının bu kanun gere
ğince yaptıracağı evlerin vasati maliyet bede
linden çok olamaz. 

MADDE 7. — Üzerlerine mesken yapılacak 
arsaların bu kanun gereğince kendilerine mes
ken yapılacak şahıslara ait olduğu tapu kaydı 
ile tesbit edilmiş arsa sahiplerinin inşaata baş
lamadan önce; arsaları üzerine, inşa bedeli in
şaatın sonunda bu kanun gereğince tesbit olu
narak borçlandırılmak üzere, Bayındırlık Ba
kanlığınca inşa şekil ve şartları tâyin olunacak 
mesken yaptırılmasını resmî senetle kabul etme
leri lâzmdır. Bu senetler tapuya tevdi olunarak 
arsaj kayıtlarına şerh verilir. İnşadan sonra bu 
binalara, arsası ile birlikte, borca mukabil Hazi
ne adına birinci derece ve sırada re'sen ipotek 
tesis olunur. 

4 ncü madde gereğince sağlanan arsalar üze
rine yapılacak meskenler - arsa bedeli katılmak
sızın maliyet bedelleri üzerinden birinci de
rece ve sırada ipotek tesis edilmek suretiyle il
gililerine temlik edilir. Bu maddeye göre tem
lik edilen binalardan doğan Hazine alacakları 
da Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına devir 
olunur. 
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MADDE 8. —• İnşaatı tamamlanıp 6 ncı mad
de gereğince Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına devrolunan alacaklar adı gecen banka ser
mayesine mahsup edilir. 

MADDE 9. — Sahibi olduğu evi sel baskı
nından yıkılmış olanlara yaptırılan meskenlerin 
bedelleri faizsiz olarak 20 yılda ve yirmi eşit 
taksitte tahsil olunur. 

Kiracı olarak oturduğu evi yıkılmış olanla
ra satılan evlerin bedelleri senelik % 5 faiz yü
rütülmek suretiyle aynı şartlarla tahsil olunur. 

îlk taksit vâdesi, satış tarihinden bir yü son
ra başlar. îler hangi bir taksitin zamanında 
ödenmemesi halinde bu. taksit için % 5 faiz alı
nır. Bunu takip edecek yıl içinde de ödenmezse 
gerek bu taksit ve gerek bunu takip eden yıla 
ait taksit için % 5 faiz yürütülür. Bu yılı takip 
edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun 
tamamı muacceliyet kesbeder. Bankanın bu bi
nalardan alacağı kendi kanunundaki usullere 
göre takip ve tahsil olunur. 

MADDE 10. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası, arasında kararlaştırıla
cak hesap esaslara göre tesbit olunacak tahsil 
giderleri Maliye Bakanlığı Bütçesinden ödenir. 

MADDE 11. — Bu kanun gereğince yapılan 
evlerin 5228 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde
ki muaflıktan istifade edebilmeleri için mez
kûr madde mucibince beyanname verilmesi şart
tır. Ancak bu 'beyannameler 'binaların hak sa
hiplerine teslimi tarihinden itibaren 3 ay zar
fında bankaca verilir. 

( S . 

I Geçici K. 
Şuyulu ve hisseli arsalar üzerine ev yaptı

rılabilmesi için hissedar ve sahiplerinin talep ve 
taalıhütlei'iui müştereken yapmaları şarttır. Bu 
takdirde de Mazine alacağı bu maddenin birin
ci fıkrası gereğince muameleye tâbi tutulur. 

Arsanın hissedar ve sahipleri müşterek ta
ahhütte bulunmadıkları takdirde, yıkılan evde 
oturan aileye 4 ncü madde gereğince sağlana
cak arsa üzerine ev yaptırılır. 

MADDE 8. — İnşaatı tamamlanıp 7 nci mad
de gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası
na devir olunan alacaklar adı geçen Banka ser
mayesine mahsup edilir. 

MADDE i). — Sahibi olduğu evi sel baskı-
| nmdan yıkılmış olanlara yaptırılan meskenlerin 

bedelleri faizsiz olarak 20 yılda ve yirmi eşit 
taksitte tahsil olunur. 

Kiracı olarak oturduğu evi yıkılmış olan
lara temlik edilen evlerin bedelleri senelik yüz
de 5 faiz yürütülmek suretiyle ayni şartlarla 
tahsil olunur. 

ilk taksit vâdesi temlik tarihinden bir yıl 
sonra başlar., 

]\ev hangi bir taksitin zamanında ödenme
mesi halinde bu taksit için yüzde 5 faiz alınır. 
Bunu takibedecek yıl içinde de ödenmezse ge
rek bu taksit ve gerek bunu takibeden yıla ait 
taksit için yüzde 5 faiz yürütülür. Bu yılı ta
kibedecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse bor
cun tamamı muacceliyet kesbeder. 

Bankanın bu binalardan alacağı kendi ka
nunundaki usullere göre takip ve tahsil olunur. 

MADDE 10. — Gördes Kasabasının nakle
dileceği Koeamutluk mevkiinde yaptırılacak 
meskenler hakkında 5511 sayılı Kanunun 6, 7 
ve 8 nci maddeleri bu kanunun tatbikmda da 
uygulanır. 

MADDE 11. — Bıı kanunun yayımı tarihin
den itibaren «Üç seneyi geçmemek üzere» yeni 
imar plânı tatbikatına başlanıncaya kadar Eski
şehir Belediyesi, Bayındırlık Bakanlığının mu
vafakati ile gerekli gördüğü yerlerde yapıları 
men etmeye yetkilidir. 

Aynı müddet içinde izinsiz veya izine aykı
rı yapılmış yapılar Belediyece tanzim edilip Ba
yındırlık Bakanlığınca onanacak esaslar daire-

I sinde tadil edilir ve yıktırılır. 
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MADDE 12. — Bu kanuna göre yapılacak 
devir, tetalik, ipotek, ferağ, teferruğ ve tescil 
muameleleri her türlü harç ve re'sirnden muaf
tır. 

MADDE .13. — Bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren «Üç seneyi geçmemek üzere» ye
ni imar plânı tatbikatına 'başlanıncaya kadar 
Eskişehir Belediyesi, Bayındırlık Bakanlığının 
muvafakati ile gerekli gördüğü yerlerde yapı
ları menetmeye yetkilidir. 

İzinsiz veya izine aykırı yapılmış yapılar 
belediyece tanzmi edilip Bayındırlık. Bakanlı
ğınca onanacak yönetmelik dairesinde tatil edi
lir ve yıktırılır. 

MADDE 14. 
yürürlüğe girer. 

P>u kanun yayımı tarihinde 

MADDE ll5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
II. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. 'Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı V 

C. S. Barlas 
Adalet Bakanı 

Fuacl S irmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

AS'. A dalan 
ve So. Y. Bakanı «a. 

Tarım Bakanı 
Cav id Oral 

Çalışma Bakanı 

MADDE 12. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 





S. Sayısı: 284 
Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu ile Bütçe Komisyonu Başkanlığı 

tezkeresi ( j / 7 4 4 ) 

T . C. ' ' " - • -

Başbakanlık G , III . 1950 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü : l 
Sayı: 71 - 1598 ^ ; s > : . < * * ( * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında içişleri Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunun 4 . III . 1950 tarihli; toplantısında Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
- 4* Ş. Günaltay 

Memleket dâhilinde mesken buhranını önlemek ve vatandaşları elverişli şartlarla mesken sahi
bi yapabilmek maksadiyle Büyük Millet Meclisince kabul edlen 5218 ve 5228- sayılı kanunların tat
bikatı sonunda birçok belediyelerimiz ve bilhassa büyük şehirlerimiz belde sakinlerine ucuz badeile 
ve uzun vâde ile arsa teminine başlamış bulunıuaktacfır. 

Ancak Belediye Kanunumuzun mesken inşaası hakkındaki hükümleri belediyelerin ihtiyari vazi
felerini belirten hükümler cümlesinden bulunduğu içiıjı belediyeler vatandaşlara, mesken inşaası ba
kımından yardımcı ve destekleyici bir vazife görmek! imkânından mahrum bulunmaktadır. Bu kanun 
tasarısı belediyelerimize bu alanda faaliyet göstere bilnie imkânını verebilmek maksadiyle hazırlan
mıştır. Bundan başka mesken buhranının en oçk hissedildiği İstanbul şehri için de özel bir hüküm 
konulması zaruri görülmüştür. 

Belediye Kanunun 110 ncu maddesine iki fıkra eklenmesine dair olan 5116 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 19 ncu fıkrası belediyelere ve bu arada İstanbul Belediyesine su, elektrik, mezbaha tesis
leriyle harita ve imar plânı işlerini yapmak veya bu i tesislerden mevcut olanları ıslah etmek veya 
genişletmek maksadiyle, 4109 sayılı Kanunda yazılı gelirlerin tahsiline karar verebilme yetkisini ta
nımaktadır, istanbul Belediyesinin bugün bu gelir kajfnaklarmdan elde etmiş olduğu 5 milyon lira 
tutarında bir para mevcut bulunmaktadır. Bu tasarı ile bu gelirin 4 milyon lirasınm mesken inşaası 
konusuna harcanabilmesi esası da yer almıştır. 



— 2 — 
içişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/744 
Karar No, 45 

22 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı, komisyonumuzun 17 . III. 
1950 Cuma günkü toplantısında içişleri Bakanı 
Emin Erişirgil hazır olduğu halde incelendi: 

1948 yılında çıkarılan 5218, 5228 sayılı ka
nunlarla, meskensiz vatandaşların yapacakları 
evler için arsa temini vazifesi belediyelere ve
rilmiş bulunmaktadır. Belediyelerimizin vatan
daşları mesken sahibi yapabilmek yolundaki va
zifelerinin arsa tedarikine münhasır kalması ha
linde bina yapımını teşvik işlerinin istenildiği 
şekilde yürütülemiyeceğini göz önünde bulundu
ran Hükümetin; mesken inşa etme ve kiraya ver
me hususlarında Belediye Kanununun ihtiyari 
olarak vasıf landırıldığı belediye vazifelerinin 
belediye meclisleri karariyle mecburi vazifeler 
araşma alınması konusunda bu tasarıyı teklif et
meyi uygun bulduğunu içişleri Bakanı ifade 
etti. Bakanın bu? izahlarından sonra: 

1. Tasarının; lüzum ve ihtiyaç görüldüğü 
takdirde belediye meskenleri yapmak ve bu 
meskenleri belde sakinlerine kiraya vermek veya 
satmak işlerinin belediye meclisi karariyle mec
buri belediye vazifeleri arasına almableceğinden 
bahseden ek birinci maddesine, bu maksadı sağ
lamak üzere kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara 
belediyelerin katılabileceği yolunda bir hüküm 
eklenmesi komisyonumuzca kabul olundu. 

2. Belediye Kanununun 110 ncu maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesine dair olan 5116 sayılı 
kanundaki (19) numaralı fıkra ile; belediye1 eri
mizin su, elektrik tesislerinin yapım ve ıslahını 
sağlamak maksadiyle, asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun

da yazılı gelirlerin tahsiline belediye meclisleri 
yetkili kılınmıştı. Hükümet tasarısının ek üçün-
«ü maddesinde, İstanbul Belediyesince bu gelir 
kaynaklarından elde edilmiş paranın dört mil
yon lirasının su ve elektrik işlerinden başkaca, 
mesken inşasına da tahsisi yolunda bu beledi
yeye yetki vermektedir. Komisyonumuz bu yet
kinin bütün belediyelere tanınmasını ve bu iti
barla maddenin «Belediye meclisleri, 5116 sa-

.yılı Kanunun 19 ncu fıkrasında yazılı gelir 
kaynağı hasılatından; muhtaç asker ailelerinin 
yıllik ihtiyacı karşılandıktan sonra arta kalmış 
ve "kalacak kısmın dörtte üçünü bu kanunda ya
zılı işlere tahsis etmeye yetkilidir» tarzında de
ğiştirilmesini uygun görmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Içişlei Komisyonu 
Başkanı Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadın Muhalifim 
A. Tüzün 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Gümüşane Balıkesir 

S. Sökmensüer 

Antalya 
T. Sökmen 

Çorum 
$. Kavaf akıoğlu 

Siird 
L. Yavuz 

Muhalifim 
F. Tiritoğlu 

Bolu Bursa 
Muhalifim C. öz 
t. Yalçın 
Giresun Konya 

E. Dizdar M. Ş. Altan 
Yozgad 

Muhalifim 
8. tçöz 

( S. Sayısı : 284 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/744 
Karar No. 132 

Yüksek Başkanlığa 

1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında İçişleri Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 6 . I I I . 1950 tarihli ve 
71/1598 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan ve İçişleri Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza da havale edilmiş bulunan Kanun 
tasarısının İçtüzüğün 26 ncı maddesini ilgilen-

22 . 7/7 . 1950 

diren Imevaddan olmaması itibariyle Komisyonu
muzda; görülşülmesine mahal olmadığı ona göre 
işlem yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 

Saygılarımla 
Bütçe Komisyonu Başkan V. 

Diyarbakır Milletvekili 
/ . H. Tigrel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Belediye meclisleri lüzum 
ve ihtiyaç gördükleri takdirde Belediye mesken
leri yapmak ve bu meskenleri belde sakinlerine 
kiraya vermek veya satmak işlerini mecburi bele
diye hizmetleri arasına koyabilirler. 

Belediyeler bu maksadı sağlamak üzere bütçe
lerinde gerekli paraları ayırmak suretiyle döner 
sermaye tesisine yetkilidirler. Belediyeler, bu ka
nuna göre yapacağı işlerde Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu hükümlerine bağlı değildirler. 

EK MADDE 2. — Belediyelerce yaptırılacak 
evlerin tipleri, satış ve kira şartları ve kendile
rine temlik yapılacak kimselerin vasıf ve tevcih 
sıraları Belediye meclisince düzenlenecek bir yö
netmelikle tesbit olunur. 

Durumları 5218 sayılı Kanun hükümlerine 
uyan kimselere de bu kanun hükümleri dairesin
de mesken sağlanabilir. 

EK MADDE 3. — İstanbul Belediyesi 5116 
sayılı Kanunun 19 ncu fıkrasında yazılı gelir 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞl 

1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
na aşağıdaki"maddeler eklenmiştir: 

E E MADDE 1. — Belediye Meclisleri lüzum 
ve ihtiyaç gördükleri takdirde belediye mes
kenleri yapmak ve bu meskenleri belde sakinle
rine kiraya vermek veya satmak işlerini mec
buri belediye hizmetleri arasına koyabilirler. 

Belediyeler bu maksadı sağlamak üzere büt
çelerinde gerekli paraları ayırmak suretiyle 
döner sermaye tesisine ve kurulmuş veya kuru
lacak yapı ortaklıklarına katılmaya yetkilidir
ler. 

Belediyeler bu kanuna göre yapacakları iş
lerde Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu hü
kümlerine bağlı değildirler. 

Eli: MADDE 2. — Hükümet tasarısının ek 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

E E 
sayılı 

( S. Sayısı : 284 

MADDE 3. — Belediye meclisleri, 5116 
Kanunun 19 ncu fıkrasında yazılı 
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kaynağını ve bu gelir kaynağından elde etmiş 
olup halen mevcut bulunan paranın dört milyon 
lirasını bu kanunda yazılı işlere tahsis etmeye 
yetkilidir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakanı 
. t. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adaları, 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

îçiş. K. 

gelir kaynağı hasılatından; muhtaç asker 
ailelerinin yıllık ihtiyacı karşılandıktan sonra 
arta kalmış ye kalacak kısmın dörtte üçünü bu 
kanunda yazılı işlere tahsis etmeye yetkilidir
ler. 

MADDE 2. — (Hükümet tsarısmm 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — (Hükümet tasarısının) 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

!>&<i 

( S. Sayısı : 284 ) 



S Sayısı:287 
İstanbul Barosu Avukatlarından Saipl Şevket Korasan'ın hükümlü 
olduğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/124) 

Adalet Komisyonu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 10238 
Karar tfo. 68 

raporu 

Yüksek Başkanlığa 

22 . III . 1950 

Dilekçi Kadıköy - Moda - Yoğurtçu Çeşme 
Caddesi No. 115 de mukim İstanbul avukatla
rından Saip Şevket Karasan imzasiyle Yüksek 
Kamutaya sunulan 21 . II . 1949 tarihli dilek
çesinde : 1940 yılında askere alındığı zaman kı
tadan firar etmek suçundan ötürü 66 neı Tü
men Askerî Mahkemesince 3 . III . 1948 tari
hinde 6 ay hapse mahkûm edilerek Askerî Yar-
tgıtaym tasdikiyle kararın kesinleştiği cihetle 
mağduriyetten vikayesi için hükümlü bulundu
ğu cezanın af yolu ile kaldırılmasını istemekte
dir; 

Dilekçe Komisyonunca yapılan tetkikatta : 
Dilekçe sahibinin sicil dosyası münderecatına 
ve hal tercümesine nazaran ihtiyat muamele 
memurluğuna tâyini mevzuata aykırı olarak ya
pıldığı ve kendisine tebliğ edilen emir üzerine 
Gelibolu'ya gittiği ve oradan da mahallî istih
dam olarak tâyin edilen makamın bulunmadığı 
ve alay komutanlığının emri ile Çanakkale As
kerî Mahkemesine bir subayın müdafaası vazi
fesiyle gönderildiği ve bu vazifede bulunduğu 
esnada Çanakkale Askerî Hastanesinde muaye
ne edildiği ve raporunun bilâhara gönderilmek 
Çizere İstanbul'a gitmesine müsaade olunduğu 
ve Millî Savunma Bakanlığınca dileği nazarı 
itibara alınarak İstanbul'da Askerî Yargıçlıkta 
istihdamı için tahriri emir verildiği ve bu em
rin yerine getirilmemesi cihetiyle tekrar müra
caatı üzerine Çanakkale ve Gelibolu Askerî 
Yargıçlıklarına tâyin edilerek terhisine kadar 
vazife gördüğü anlaşılmasına binaen bu sebep

lerden dolayı adalet ve hakkaniyet esaslarına 
uygjın olacağı mütalâasiyle adı geçenin, huku
ki neticelerine de şâmil olmak üzere, affa şa
yan j görüldüğüne 24 . II . 1950 tarihinde ka
rar I verilerek İçtüzük hükümleri gereğince ra-
porı|ı dosyasiyle birlikte Komisyonumuza gön
derilmiştir. 

komisyonumuzca Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcisi Askerî Yargıç Albay Fahri Dincer hu-
zuriyle dosyası ve sicili okunduktan ve temsilci
nin! verdiği izahat dinlendikten sonra yapılan 
görüşme ve inceleme sonunda: Dilekçinin, 1940 
yüıjıda askere alındığı zaman kıtasından firar 
etmek maddesinden dolayı 66 neı Tümen Askerî 
mankemesince yargılanarak 3 . III . 1948 tarih 
ve f)48-14/25 sayılı ilâmiyle 6 ay hapse mah-
kûnjı olduğu ve Askerî Yargıtaym onanmasiyle 
hükmün kesinleştiği ve dilekçinin evvelce Yüksek 
Kamutaya yaptığı müracaatının da: Geçici Dilek
çe Komisyonunca bittetkik dâvanın Yargıtaym 
bozina kararı üzerine duruşmasının devam etmek
te olduğundan bahsile 30 . XI . 1948 gün ve 674 
sayt ile işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verilmek suretiyle neticelendiği anlaşılmıştr. 

[Askerî mahkemece verilen hükümde adlî bir 
hata mevcut değilse de 1303 - 1887 doğumlu Hu
kuk tahsili görmüş ve senelerce serbest avukat
lıkla iştigal etmiş bulunan dilekçinin, muamele 
memuru sınıfında bulunmadığı halde sevkedildi-
ği kıtada mahalli istihdamı bulunmadığından 
mesleki itibariyle Askerî Yargıçlıkta istihdam 
olunduğu ve Çanakkale Askerî Mahkemesinde 
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müdafi sıfatiyle çalıştığı sırada o yer askerî has
tanesinde muayene olunduğu ve raporunun 
sonradan gönderilmek üzere İstanbul'a gitmesine 
izin verildiği hasta ve kimsesiz olan anasının 
tedavisiyle uğraşması ve İstanbul'da Askerî Yar
gıçlıkta çalıştırılması için verilen emrin yerine 
getirilmemesi sebepleriyle izin süresini tecavüz 
ettirdiği kanaatine varılmış ve 63 yaşını doldur
muş bulunan adı geçenin cezasmın kaldırılmasın
da içtimai fayda mülâhaza edilmiş olduğundan 
Dilekçe Komisyonunun görüş ve düşüncesine ka
tılarak dilekçinin hukuki neticelerine de şâmil 
olmak üzere affa mazhar edilmesinin Yüce Ka
mutayın şefkat .ve atıfetine arzedilmesine çoğun 
lukla karar verilmiş ve bu maksatla düzenlenen 
Kanun tasarısı ilişik olarak ivedilikle görüşülmesi 

ricasiyle Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Konya İsparta 

Çekinser R. Güllü 
H. Karagülle ^ * % * 

Kâtip 
Erzurum Ankara 

Ş. tbrahimhakkıoğlu E. H. Ergun 
Balıkesir Bursa Denizli 

O. N. Burcu Muhalifim İV. Küçüka 
A. Konuk 

İstanbul Manisa 
A. ödül K. Coşkunoğlu 

Mardin Rize 
M. K. Boran Dr. S. A. Dilemre 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

İstanbul Barosu avukatlarından Saip Şevket 
Korasan'm hükümlü olduğu cezanın affı hakkın

da Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul - Kadıköy - Moda -
Yoğurtçu Çeşme Caddesi 115 numarada mukim 
İstanbul avukatlarından 1303 - 1887 doğumlu 
Saip Şevket Korasan'm 66 ncı Tümen Askerî 
Mahkemesinin 3 . i n . 1948 tarih ve 1948/14-15 
sayılı ilâmiyle hükümlü bulunduğu 6 ay hapis 
cezası bütün hukuki neticeleriyle beraber af 
edilmiştir; 

MADDE 2. — Bu Kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı : 287 ) 



Midyat İlçesinden Isaoğlu 1319 doğuml 
lü olduğu cezanın affı hakkında 

(5 /123 ) 

S. Sayısı: 288 
u Cebrail özean'm hüküm-

Adalet Komisyonu raporu 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 12538 
Karar No, 64 

22 . / / / . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunca komisyonumuza gön
derilen 10 . III . 1950 tarih ve 12538/11512 sa
yılı raporunda, yayladan kasabaya dönmekte 
olan sığır içerisinden bir yaşındaki danayı çal
maktan dolayı Midyat Sulh Ceza Mahkemesince 
verilen iki ay hapis ve o kadar da emniyeti umu
miye nazareti altında bulundurulmak cezasına 
mahkûm edilen Cebrail özcan/ın, uzun zaman
dan beri mahallin içtimai teşekküllerinde görev
lerde bulunması ve memleketin her sahasında 
hizmet etmiş olması ve verilen cezanın içtimai 
durumuna göre tam ibret ve intibahı da husule 
getirmesi ve esasen cezasının da infaz edilmiş 
olması bakımından cezasının bütün hukuki neti
celerine şâmil olmak üzere affa şayan görüldü
ğü bildirilmektedir. 

Adalet Bakanlığının temsilcisinden alman 
tamamlayıcı bilgiye ve okunan dosyadaki kâğıt
lar münderecatına ve mahkeme huzurunda zarar 
gören şahsın da şahsi dâvasından vaz yeçtiğini 
ifade etmiş olmasına ve sayın üyelerden Ceza 
Profesörü Atıf Akgüç'ün komisyondaki müza
kere sırasında ifade ettikleri gibi bu hâdisenin 
oluş şekline göre âmme menfaatleri ve hakları 

mahiyetinden şahsi hak mefhumuna girmiş olma
sına ve Dilekçe Komisyonu tarafından ileri sü
rülen sebeplere göre dilekçi Cebrail özean'm 
mahkûm olduğu iki ay hapis ve iki ay da emniyet 
najzareti altında bulundurulması cezasının affı 
hususunun Yüksek Kamutayın şefkat ve atıfeti
ne arzına bir çekinser oyla karar verilmiştir. 

I Bu hususta hazırlanan kanun tasarısı ive
dilikle görüşülmek ricasiyle Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı 
Konya 

H. Karagülle 
Kâtip 

Erzurum 
Ş\ İbrahimhakkıoğlu 

Bahkesir Bursa 
0\. N. Burcu A. Akgüç 

Denizli İsparta 
.V. Küçüka R. Güllü 

Manisa 
Çekinser 

K. Coşkunoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Mardin 

M. K. Boran 

Ankara 
E. H. Ergun 

Bursa 
A. Konuk 
İstanbul 
A. ödül 

Rize 
Dr, 8. A. Dilemre 
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ADALET KOMİSYONUNUN TEKLÎFÎ 

Midyat İlçesinden îsaoğlu 1319 doğumlu Cebra
il özean'm hükümlü olduğu cezanın affı hakkın

da Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Midyat îleesi halkından îsaoğ
lu 1319 doğumlu Cebrail özean'm Midyat Sulh 
Ceza Mahkemesince 31. XI I . 1948 tarih ve 70 
sayılı ilâmiyle hükümlü olduğu iki ay hapis ve 
o kadar müddetle emniyeti umumiye nezareti al
tında bulundurulmak cezası bütün, hukuki neticc-

• leriyle affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

(S. Sayısı : 2S8) 



Ankara Çankırı Caddesi Maliye 
te mukim Jandarma Başgediklisi 

cezanın affı hakkında Adalet Komi 

Meslek Okulu Sokak numara 25 
Eralp'ın hükümlü olduğu 

syonu raporu (5 /122) 
Bayram 

Adalet Komisyonu raporu 

f. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 9777 
Karar No. 67 

S. Sayısı: 289 

22 . 727 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara'da Çankırı Caddesinde Ma7iye Mes
lek okulu Sokak 25 No. da mukim Jandarma 
Başgediklisi Bayram Eralp imzasiyle Yüksek 
Kamutay Başkanlığına sunulan 18 . I . 1949 ta
rihli dilekçe ile: 1946 yılında Kurşunlu îlcesi 
merkez jandarma karakol komutanlığında bu
lunduğu sırada, bir akşam lokantada yemek 
yerken ilce J. K. Vekili Tahsin Hüseyin Köse'
nin ağır ve tahrik edici hakaret ve taarruzuna 
uğradığından ve bu suretle sebepsiz olarak ya
pılan haksız tecavüz karşısında tehlikede olan 
hayattım kurtarmak için korunmak mecburiye
tinde kaldığı halde, 10 nçu Kor Askerî Mah
kemesince 4 ay 1 gün hapsine ve Tahsin Hüse
yin Köse'nin de 5 gün hapsine karar verildiği 
ve bu mahkûmiyeti sebebiyle jandarmadan 
kaydının silinerek 5 nüfus ailesiyle acıklı bir 
duruma düşmüş bulunduğundan mahkûm oldu
ğu cezanın af fiyle memuriyetine iadesini iste
mektedir ; 

Dilekçe Komisyonunca yapılan tetkikatta: 
Dilekçinin, lokantada yemek yerken ilce J. K. 
Vekili bulunan Tahsin Hüseyin Köse'nin, ağır 
ve tahrik edici hakaretine uğradığından kendi
sini müdafaa için mukabelede bulunması neti
cesinde, tahrik sabit görülmüş ise de üstüne 
fiilen taarruzdan dolayı Askerî Mahkemece -L ay 
1 bün hapse mahkûm edildiği anlaşılmış ve çok 
ağır tahrik yüzünden işlenmiş olan bu suçtan 
ötürü dilekçinin mahkûmiyeeti neticesi olarak 
kaydının silinerek mesleekten çıkarılması gibi 
ayrı ve bütün hayatı boyunca devam edecek 
olan bir ceza ile de karşılaşması adalet ve hak
kaniyet prensipleriyle kayrikabili telif olup ce

zasını da çekmiş bulunmasına binaen dilekçinin 
cezaŞmın, bütün hukuki neticelerine şâmi1 ol
mak üzere, affa şayan görüldüğüne 10 . I I I . 
1950 tarihinde karar verilmiş ve içtüzük gere
ğince raporu evrakiyle birlikte komisyonumuza 
günderilmiştir. 

Komisyonumuzca J. Genel Komutanlığı tem
silcisi Yarbay Şükrü Olcay huzuriyle dosyası 
tetkik edildikten ve J. G-. K. lığının yazısiyle 
10 ncu Kor Askerî Mahkemesi ilâmı okunduk
tan ısonra yapılan inceleme sonunda: Dilekçinin 
lokantada yemek yerken ilce J. K. vekili bulu
nan teğmen Hüseyin Köse'nin ağır ve tahrik 
edici hakaret ve tecavüzüne uğradığından teh
likede olan hayatını kurtarmak için korunmak 
mecburiyetinde kaldığı halde mahkemece, üstü
ne fîilen tecavüzden dolayı Askerî Ceza Kanu-
nunı|m 91/1 maddesi gereğince 6 ay ve hakaret
ten Ştürü de aynı kanunun 85/1 maddesi gere-
ğincb 3 gün müddetle hapse mahkûmivetîne ve 
bu Yn suçu da haksız tahrik neticesi işlediği ka
bul edilerek T. C. K. nununun 51/1 maddesi 
gereğince 4 ay 2 gün müddetle hapsine ve 69 
ncu madde mucibince içtima ettirilerek netice
den 4 ay 1 gün müddetle hapse mahkûmiyetine 
dair verilen 13 . I I . 1948 tarihli kararın kesin
leşmesi üzerine 1861 sayılı J. Erat Kanununun 
20 nbi maddesini değiştiren 4757 savılı Kanunun 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince mahsus 
komisyonunca jandarmadan kaydının silinmesi
ne fc arar verilerek 26 . X I . 1948 tarihinde mes
lekten çıkarıldığı ve diğer sanık teğmen Hüse
yin Köse'nin de sabit görülen astına hakaret 
suçlundan ötürü Askerî Ceza Kanununun 116/1 

ı-
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maddesi mucibince 3 gün müddetle hapsine ve 
astına müessir fiilde bulunmak suçundan ötürü 
de aynı kanunun 117/1 maddesi gereğince 3 gün 
hapsine ve Türk Ceza Kanununun 69 ncu mad
desine göre içtima ettirilerek neticeden 5 gün 
müddetle hapsine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan görüşmelerden sonra, hâdisede adlî 
bir hata görülmemiş ise de dilekçinin çok ağır 
ve haksız bir tahrik sebebiyle işlediği suçtan 
dolayı mahkûmiyeti neticesi olarak çektiği hür
riyeti tahdit edici cezadan başka meslekten kay
dının silinmesi gibi ağır ve hayatı boyunca de
vam edecek olan bir ceza ile de karşılaşması ve 
1 . XII . 1929 tarihinde gedikli erbaşlığa yük
selerek 5 . IX . 1941 tarihinde Ordudan terhis 
edilmiş ve 29 . VIII . 1942 tarihinde jandarma
ya intisap etmek suretiyle Ordu ve jandarmada 
18 seneden fazla *bir zaman hizmet etmiş bulun
duğu mesleğinden çıkarılması hak ve adalet ka
idelerine uygun bulunmadığı gibi af yoluna gi

dilmesinde de içtimai fayda mülâhaza edildiği 
cihetle Dilekço Komisyonunun düşünce ve gö
rüşüne katılarak dilekçe sahibi Jandarma Baş
gediklisi Bayram Eralp 'm hükümlü bulunduğu 
cezasının, bütün hukuki neticelerine şâmil ol
mak üzere, affı için Yüksek Kamutayın şefkat 
ve atıfetine arzedilmesine ve ivedilikle görüşül
mesine oy birliğiyle karar verilmiştir: 

Bu maksatla düzenlenen kanun tasarısı ili
şiktir; Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. 
Konya 

H. Karagülle, 
Balıkesir 

O. N. Bur m 
Ankara 

Emin. H. Ergun 
Mardin 

M. K. Boran 

Sözcü Kâtip 
İsparta Erzurum 

R. Güllü Ş. îbrahimhakkıoğlu 
Bursa Denizli 

A. Konuk N. Küçüka 
Manisa 

K. Coşku%ûğlu 
Rize 

Dr. S. Ali Dilenire 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 
Ankara - Çanken caddesi Maliye MesUk Okulu 
sokak numara 25 te mukim Jandarma Başgediklisi 
Bayram Eralp'm hükümlü olduğu eemnm affı 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Üstüne hakaret ve tiarruzdan 
sanık Ankara - Çankırı caddesi Maliye Meslek 
Okulu sokak numara 25, te mukim Kujfşurılu İl
çesi merkez eski Jandarma Karakol Komutanı ve 
Başgediklisi 9122 Taşköprü İlçesinin Jİasiroluğu 
Köyünden Mehmedoğlu 1327/1325 (bînidökttzyüı: 
yirmi beş) doğumlu Havva'dan doğmaı Bayram 
Eralp 'in Onuncu Kolordu Askerî Mahkemesinin 
13 . I I . 1948 tarih ve 948/62 - 11 sayılj; kesinleş
miş Hamiyle hükümlü bulunduğu 4 ay 1 gün 
hapis cezası bütün hukukî neticeleriyle birlikte 
af f edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayını -tarihînde 
yürürlüğe, girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savcıma Ba
kanı yürütür. 

• > - « • < « 

( S. Sayısı : 289 ) 



S. Sayısı. 290 
Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu kanunun bi
rinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Ka
nuna ek Kanun tasarısı ve Tarım ve içişleri Komisyonları rapor
ları ile Maliye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve Bütçe Komis

yonları raporları (1 /320) 

T. C. 9 . IV . 1948 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1039, 6/1196 
! ' * s :*- Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve bu kanftınun birinci maddesinde değişiklik yapı. 
masma dair 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanılına ek olarak Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 7 . IV . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hman Saka 

GEREKLE 
Tatbikattan elde edilen neticelere göre bâzı maddelerin eklenmesine lüzum görülen 4785 sayılı 

Kanun baştan başa tekrar gözden geçrilmiş ve aşağjıda arzolunan sonuçlara varılmıştır. 
Esas itibariyle hükümleri bir defaya mahsus olarjak meriyeti ertesinde fiilen tatbik edilmiş olan 

9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Kanunun birinci maddesi, Devletten başkalarına ait ormanla
rın 3116 sayılı Orman Kanununun 3 ncü maddesinîn tasnifine muvazi bir halde zikri suretiyle 
bunların Devlete intikalini ve ikinci maddesi de haıigi ormanların Devletleştirme dışında bırakıla
cağını âmir bulunduğundan bu maddelerin cari vakıaları üzerine tekrar dönmeye lüzum ve ihti
yaç görülmemiştir. 

Aynı kanunun 3 ncü maddesinden 12 nci maddebine kadar olan hükümleri, Devletleştirilecek 
ormanlar için bedelin tâyin ve tediyesi şartlarını ifade etmektedir. 

4785 sayılı Kanun da, 1937 yılında tatbikma başlanmış ve 1939 yılında tamamlanmış olan 2901 
sayılı Arazi Tahrir Kanununun çerçevesinde taayyün etmiş olan bedeli Devletleştirme karşılığı gös
termiştir. Ancak bu karşılığın tediyesinde 1936 Bütçe yılı vergisine matrah olan değerin iki mis
lini geçemez kaydiyle de bu karşılığı takyit etmiştir. 

Bu takdire göre sahipli ormanlar üzerindeki 1936 Bütçe yılı Arazi Vergisine matrah olan de
ğerle 2901 sayılı Arazi Tahriri Kanununun hükümleri altında son yazımın tesbit ettiği değer ara
sında (1 947 101) lira gibi mühim bir fark yaratmıştır. 

Vaziyet bu bakımdan incelenince anlaşılmıştır k | güçlükleri tevlit eden esas illet, 4785 sayılı 
Kanunun Devletleştirme karşılığı olarak tesbit ettiğfi 2901 sayılı Kanunla takarrür etmiş ve kati-
leşmiş vergiye matrah olan değerden değil, belki 4785 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde bu bede
li formüle eden hükümden sonra: «Şu kadar ki bu karşılık hiçbir zaman aynı ormanın 1936 Büt
çe yıh Arazi Vergisine matrah olan değerinin iki katını geçmez» takyidi hükmünden doğmaktadır. 
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Ormanların bizatihi bir âmme müessesesi olmak karakterinde bulunuşu ve yine orman varlığın

dan doğan birçok faydaların her yönden insan topluluğunun menfaatlerine sâri oluşu gerçekle
rinden dolayı Devletten başkalarına ait olan ormanların Devlete intikalinde âdi istimlâk ve âdi 
hukuk kaidelerinden ayrılmanın zaruretlerinde ve Anayasamızın bu mülâhazalarından mülhem 
74 ncü maddesinin Devletleştirilecek ormanlar için bedel takdiri ve bu bedelin tesviyesinde hususi 
ahkâma ihtiyaç bahsinde ne kadar geniş imkân mevcut olursa olsum, Devleti eştirilen ormanların 
sahiplerini tasarruf hakları bakımından en âdil bir şekilde tatmin etmek, vaziyete en uygun gö
rülmektedir. 

Ancak bu hareket noktası istikametinde dahi Arazi Vergisine matrah olan değerden başka bir 
kıymet düşünmek mümkün değildir. 

O kıymet ki 2901 sayılı Kanunla tedvin olunmuş, tatbik devrini tamamlıyarak ve itiraz nüve-' 
lerini ikmal ederek her tarafça kesinleşmiş ve bugünün Arazi Vergisine de matrah olan değeri teş
kil etmekte bulunmuştur. Nihayet Devletleştirme karşılığının taksitlerle ve altı yıllık süre içinde 
ödenmesi kaydı, ormanının varlığı ve geliri, ile geçinen mülk sahipleri için ciddî bir üzüntü kay
nağı olmuştur. Ormanının gelirinden mahrum kalmış vatandaşın bir başka işe teveccühü yine or
manının eline geçecek değişik kıymeti ile ancak mümkündür. 

Bu sebeplere ve bu gerçeklere binaendir ki 4785 sayılı Kanunun, Devleti eştirilen ormanlar için 
kabul ettiği bedeli takyit eden hükümlerden kurtararak bu bedelin altı taksitte ödenmesi yerine 
hiç olmazsa iki taksitte tediyesini mutazammm birinci madde tasarısı vücut bulmuştur. 

Devletleştirilen ormanların içinde bulunan yapı ve tesislere karşılık olmak üzere vücut bulan 
ikinci maddedeki bedel, birinci maddede orman değerleri için mütalâa olunan adalet prensiplerine 
uymanın bir neticesidir. 

Bu meyanda tevakkufa değer mühim bir nokta da 4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş olan 
ormanlardan bir kısmının; ormanlarla hiçbir cihette alâkalı ve münasebetli olmıyan yerlerdeki ve 
tasarruflu ziraat işletmeleri toprakları içindeki hususi orman mefhumuna dâhil toplu ağaçların bu
lunması keyfiyetidir. 

Hakikatta orman tarifine giren bu ağaçlıkların muhafazaları, mülk sahiplerinin hayvanlarına 
gölgelik, ziraat aletlerini yenileme veya tamir gibi kasıtlara müstenit iken orman oluşlarının ne
ticesi olarak 4785 sayılı Kanun hükümleriyle Devlete intikal etmiş bulunmaları, bir taraftan bir 
kül halindeki ziraat işletmelerinin bu varlığa ihtiyacını tazyik etmiş, öbür yandan da tasarruflu 
ziraat işletmeleri arazisinin içinde kalan bu mahdut ormanların emniyeti ve devamlı korunmaları 
mümkün olmamak gibi bir durum ve bir mahzur yaratmıştır. Bugün ve yarın için verimleri niha
yet araziyi işletenin zatî ihtiyacını ancak karşılıyan bu kısım ormanların ziraat ve hayvancılık le
hine olarak sahiplerine bırakılması bir icap olarak derpiş olunmuştur. 

Yine bu zümreden olmak üzere ormanlar içinde ve bitişiğinde olmıyan kültür arazisindeki mün
ferit ağaçlarla sınır ağaçlarının sahiplerine ait olduğu sarahitini bir daha teyit eden 4 ncü mad
de vaz'olunmuştur. 

Devletleştirilen ormanlar için bedel tâyini ve ödeme vecibelerinin ve bu meyandaki ziraat işlet
meleri arazisindeki mahdut ormanlarla kültür arazisi içinde ve sınırında bulunan münferit ağaç
ların sahiplerine bırakılmasının yukarda arzolunan mülâhazalar şeklinde yeniden düzenlenmesi 
arasında orman varlığımızın yurt ihtiyaçlarına yetmemesi yüzünden odun iptidai maddesine daya
nan çeşitli isteklerin kapatılanı amasında ve bu sebepten doğan ıstırapların gittikçe ve şiddetle art
makta bulunmasında dikkıtJt tevakkuf icabetmektedir. 

Bu çok ciddî zaruretlere karşılık ve hazırlık olmak üzere şimdiden ve her imkândan istifade yo-
liyle ön plânda orm ani arım ızdaki ağaç kesafetlerinin arttırılmasına ve boşlukların yeniden ağaç
landırılmasına çalışılmakta ise de bu istikamette müteşebbis vatandaşların da gayret ve yardımına 
büyük bir ihtiyaç hissedilmektedir. Bu itibarla tasarrufu altındaki toprakların tamamını ekim iş
lerinde kullanmıyan veya bu topraklardan bir kısmı ekime elverişli olmadığı için terkedilmiş bulu
nan yerlerle devlete ait hâli arazi üzerinde orman yetiştireceklerin her bakamdan teşviklerinden 
büyük faydalar beklenmektedir, 
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"Bu mülâhazalara binaen 3116 sayılı Orman Kanununun 86 nci maddesi hükümlerine mütenazır 
ve yine bunu teşvlka matuf Arazi Vergisi Kanunu rıun hükmünü takviye etmek ve bir defaya mah
sus olmak üzere orman koruma masrafları karşılığı olarak iZraat Bankasından bir kredi açılmasını 
ifade eden beşinci madde eklenmiştir. 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. İ/320 
Kcurar No. 14 

U . V . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Kanununa eklenen 4785 sayılı Ka
nuna ek olarak Tarım Bakanlığınca hazırlanarak 
Bakanlar Kurulunun 7 . IV 1948 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
ve Komisyonumuza gönderilen kanun tasarısı 
Başbakan, Maliye ve Tarım Bakanları ve uz 
manian hazır oldukları halde incelendi. 

Tarım, sosyal, sağlık, millî savunma, gelir 
kaynağı bakımından memleket ekonomisinde 
önemli 3̂ er tutan ve memleketin umumi kalkmma-
siyle doğrudan ilgisi olan orman ve ormancılığı
mızın çetin dâvaları vardır. 

Bunların hemen başarılması da kolay değil
dir. 

Orman Kanunumuzun bilhassa orman için
de yaşıyan köylüler üzerindeki hükümlerini on
ları sıkmadan, varlıklarına zarar vermeden tat
bik etmek başta gelir. Bu maksadı sağlamak için 
Hükümetçe bir tasarı hazırlanmakta olduğu söy
lenmiştir. 

Bu defa İsveçten; getirilen yüksek salahiyetli 
mütehassısın tetkik neticelerinden sonra orman 
dâvamızın bir an evvel halli cihetine gidilmesi 
dileğinde bulunan komisyonumuz bu tasarıyı 
kabul etmiş aşağıdaki sebeplere dayanarak bâzı 
maddelerde değişiklikler yapmıştır. 

3116 sayılı Orman Kanonuna ek olarak çıkan 
ve ormanların Devletleştirilmesine ait esaslı hü
kümleri taşıyan 4785 numaralı Kanunun tatbi-
kmda halkı birtakım sızıltılara yol açan bîr kısım 
hükümleri bu tasarının birinci maddesiyle değiş
tiriliyor 

2901 sayılı Arazi Tahriri Kanunu gereğince 
belirtilmiş Arazi Vergisine matrah kâfi görül-
mîyerek bu bedelin baltalıklarda iki, korularda 

üç kat olması muvafık görülmüştür. Kabul 
edilen bu bedel ile Hazineye ehemmiyetli bir kül
fet yükletilmemesi bakımından, iki taksitte iyi 
yılda ödenir, yerine bunun 6 yıl içinde ödenmesi 
uygun görülmüştür. 

2901 sayılı Kanun gereğince belirtilmiş bedeli 
bulunmıyan ormanların 4785 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre belirtil
mesi esası kabul edilmiştir. Ancak bu değerin 
hektar başına düşen kısmına civarının genel ya
zım sırasındaki konulmuş değerlere göre hektar 
başına düşen en yüksek değeri geçememesi hük
mü de konmuştur. 

İkinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Devlet ormatijariyle ilişiği olmıyan ve ziraat 

işletmeleri içinde kalan ormanların sahiplerine 
iadesinin tatbikatta meydana getirdiği birçok 
zorluklar karşısında ve ziraati teşvik bakımın
dan uygun görülerek üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Ormanların içinde olmıyan sahipli arazinin 
dağınık olsun veya grup halinde bulunsun ve 
hangi arazide olursa olsun bunların sahiplerine 
bırakılması memleketimizin bâzı bölgelerinde, 
bilhassa Karadeniz sahillerinde sahipli arazide 
yetişen ağaçlardan faydalanmanm halk ve Or
man İdaresi arasında meydana getirdiği birtakım 
ihtilâfları ve zorlukları giderme bakımından uy-
gıjın görülerek 4 ncü madde değiştirilmiştir. 

| Memleketimiz orman vrlığı bakımından teı-
kijk edilirse ileri memleketlere göre çok düşük bîr 
nispet arzeder. 

! Memleketin % 70 kısmında mahrukat olarak 
gübrenin yakıldığı malûmdur. Bu gübreler top-
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raklara atıldığı takdirde istihsalimizin ve dönüm 
başına verim nispetinin mühim miktarda artacağı 
çiftçinin, refahına kısmen olsun yardımı olacağı 
şüphesizdir. Bu bakımdan ziraatimizde gübre 
dâvasında esaslı ve devamlı adımlar atılmak için 
bol miktarda mevcut linyitlerimizin işletilmesine 
çalışılması Komisyonumuzun temcnnilerindendir. 
Bu ihtiyacın en esaslı ve devamlı çaresi ağaç ye
tiştirme olmakla beraber ağaca sevgiyi uyandır
mak ve ona kıymet verdirmek için, tasarının be
şinci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu 
teşvikin bir hektardan aşağı olmamak kaydı ya
rım nektara indirilmiş ve ağaçlık yetiştirenler.': 
kuruluş kredisi derecesinde yapılacak yardım 
karşılık olarak her yıl Tarım Bakanlığı Bütçe
sine bir milyonu geçmiyerek bir teşvik ödeneği 
konması kabul edilmiştir. 

Havalelerine göre İçişleri Komisyonuna gön 
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
İzmir Manisa 

7ı'. Köken Y. özey 
Antalya, 

M. Korkut 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 

Aydın 
N. Göktepe 

Bursa 
A. Duru 

Çorum 
N. Aatalay 

Kocaeli 
A. Dikmen 

İmzada bulunamadı 
Seyhan 

7ı. Ener İt. 

1. 

L 

M araş 

Çanakkale 
İ. Karasioğlu 

İmzada bulunamadı 
Denizli 

K. C. Öncel 
Malatya 

M. N. Kara köylü 

Si'ird 
Çuhadar A. R. Esen 
Sivas 
M. Ui )ur 

.Hususi ormanların kamulaştırılmasında 
ol 16 sayılı kanun ile 47S5 sayılı kanunların 
tatbikında görülen bariz haksızlık aynı mahi
yettedir. 
^ Tasarıda yalnız 4785 sayılı Kanunla ya
pılmak istenilen kamulaştırmalara teşmil edile
rek 3116 sayılı Kanunla yapılmış olan istim
lâklere teşmil edilmemesini adalet ve hak pren
siplerine uygun bulmuyorum. 

Taksitlerin yeniden altı seneye çıkarılmış 
olmasına muhalifim. 

Sinob Milletvekili 
Enver Kök 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. J/320 
Karar No. 23 

22 . III . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne ve birinci maddesinde değişiklik yapılması
na dair 4785 sayılı Kanuna ek olarak Tarım 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
7 . IV . 1948 tarihli karariyle Büyük Meclise 
sunulan kanun tasarısı ve gerekçesiyle Tarım 
Komisyonunun, kaleme aldığı metin ve rapor, 
Tarım Bakanı ve Orman Genel Müdür Vekili ha
zır oldukları halde İçişleri Komisyonunda ince
lendi. 

Türkiyemizin tabiî ve içtimai morpholoj esin
de önemli yeri olan orman konusunu bütün te
sis ve işletmeleriyle mukadderi Devlet ve cemi

yet olarak Türk varlığının hayat ve inkişafiyle 
sıkı sıkıya alâkalı olup ormanlarımızın Devlet
leştirilmesine gidilerek tek idare elinde korun
ma, verimlendirme, genişletilme ve hulâsa ya
şatılmasının nesilden nesile âzami itina sarf edil
mesi zaruri bir esas olmasına, ancak bu arada 
bu dikkat ve itinayı orman hudut ve mefhumu
na girmiyen* müteferrik sahalara dağıtılınıyan 
hakikî ve müspet fayda istihsali lâzım ve müm
kün olan tabiî orman servetimiz üzerine nasp 
ve teksif edilmesi daha ziyade maksada hizmet 
edeceğine, diğer taraftan Devletleştirilmiş or
manlarla coğrafi bakımlardan ilgisi ve irtibatı 
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lOİmıyan kasaba ve köy koru ve baltalıkları ile 
aynı durumda 100 hektara kadar özel ormanla
rın kende sahipleri elinde esirgenip gelişmeleri 
daha külfetsiz sağlanabileceğini, bir de Devlet
leştirilmiş ormanların kamulaştırma hadlerinin, 
bir miktar yükseltilmesi nast'et ve adalete daha 
uygun düşeceğine binaen bu noktalara ait teklif 
ve tedbirleri ihtiva eden tasarının kanunlaşma
sında daha üstün faidei içtimaiye melhuz 
görülerek tasarının tümü kabule şayan bulun
mak] a Tarım Komisyonunun metni müzakereye 
esas tutularak maddelere geçilmesi oy birliğiyle 
kararlaştırıldı. 

Birinci maddenin üçüncü bendinde 2901 sa
yılı Kanan gereğince genel yazım sırasında be
lirtilmiş değeri bulunmıyan ormanlarda bu de
ğer 4185 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 2 ne i 
fıkrası hükmüne göre belli edilecek ise de bu 
değerin hektar başına düşen kısmı bu ormanla
rın kâin olduğu ilce hudutları içinde, yoksa ci
var ilçeler, yine yoksa en yakın il hududu 
içinde «Evsaf ve vüsatça benzeri» kayıtlarının 
ilâvesiyle genel yazımı sırasında konulmuş de
ğerlere kıyas olunacağı tasrih edilmiştir. 

İkinci madde aynen kabul edildi. 
Tarım Komisyonunca aynen kabul edilen 

Hükümet tasarısının üçüncü maddesinde sahip
lerine iadesi gereken özel orman parçalarının 
Devlet Ormanları veya Devletleştirilmiş or
manlar da «İrtibat ve ilişik» lerinin bulunmıya-
eağı kaydı bir hayli tartışmalara yol açarak uy
gulanmasında çok iltibası ve karışıklığı davet 
etmesi melhuz bu kayıtların kaldırılmasiyle 
maddenin daha vuzuhlu kaleme alınması ve özel 
durumda sahibine geri verilebilecek yerlerin 
ilişiksiz vasıflarının belirli şartlara sarih olarak 
bağlı kılınması, bir de bunlardan şimdiye ka
dar kamulaştırma bedeli hiç verilmemiş olan
ların da iadesi hususunun açıkça aynı madde 
hükümleri arasında yer alması ve bu suretle 
sahiplerine kalacak özel ormanlara da çiftçiyi 
topraklandırma kanun tadilâtında olduğu gibi 
kamulaştırmadan hariç olarak özel elde huzur, 
emniyet ve istikrarı sağlıyabilen bir hat tâyin 
olunması ve köy ve kasaba tüzel kişiliklerine 
ait aynı vasıflarda ilişiksiz koru ve baltalıkla
rın bir miktar ile mukayyet olmıyarak köy ve 
belediyelere iadesi oy birliği ve Hükümetin mu
tabakatı ile uygun görüldü ve madde ona göre 
yeniden kaleme alındı. 

Djördüncü madde Tarım Komisyonunun met
ninden farklı olarak Devlet Ormanlarında tabiî 
olarak yetişmiyen ağaç nevilerinin kayıt ve 
şarta tâbi olmadan sahiplerinin serbest intifa
larına bırakılması, Devlet Ormanlarından em
sali tjabiî olarak yetiştiği halde sahiplerinin tar
lasında da Karadeniz ve Akdeniz iklimine ta
biî veya bakımla yetişebilen kızılağaç mahsul 
ve mamulleri zati ve mahallî ihtiyaç için yine 
sahiplerinin serbest intifalarında kalması, bun
ların haricinde kalanların faydalanma şekille
rini yönetmelikle tesbit için Hükümete yetki ve
rilmesi zaruri görülerek maddenin mütebaki 
fıkraları o yolda değiştirilmiştir. 

Beşinci madde sahiplerini kendi toprakların
da veya boş arazide dikilip yetiştirilecek özel 
ormanlar için sağlanması tasarlanan zirai kre
diye s ait hükümler, tatbikatının şâmil olduğu 
muayyen hâdiselerin halline çare gösteren be
lirli hükümleri muhtevi olup uygulanmalarının 
tamamlanmasını mütaakıp başkaca ömrünün 
temadisini müstelzim uzun vadeli ve umumi ka
ideler karekteri taşımıyan bu tasarı da yer al
maktan ve orman işlerimizin ana kanunu olan 
3116 Isayılı Kanunun bu maddelerinde değişik
likleri ve bâzı esaslı ıslahatı derpiş etmek üzere 
Hükümetçe hazırlanmakta olduğu ifade edilen 
kanunda mezkûr kredi şartlarına yer verilmesi 
daha müreccah olacağı düşünülerek oy birliği 
ve Hükümetin mutabakatı ile bu beşinci mad
denin çıkarılmasına karar verilmiştir. 

4785 sayılı Kanunun beşinci maddesinde gös
terilen müddet içinde baş vurmıyan özel orman 
sahiplerinin bu kanun hükümlerinden müstefit 
olmakta eşit tutarak mağduriyetlerini önlemek 
üzere bu tasarının kanunlaşması ile kendilerine 
yeni ,bir müracaat müddeti verilmesi madalet 
ve injsafa uygun görülerek Hükümetin mutaba
katı ve oybirliğiyle geçici madde kaleme alın
mıştır. 

Tjarım Komisyonunun ve Hükümetin altıncı 
ve yedinci maddeleri 'beşinci ve altıncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere saygılarımızla Yüksek Başkanlığa 
arzolunur. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

G. Uybadın A. Tüzün 
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Sözcü Kâtip 
Kars Balıkesir Amasya 

A. Eyidoğan F. Tiritoğlu A. Eymir 

Antalya Bolu Çanakkale 
R. Kaplan İtirazım ilişiktir N. Çıtakoğlu 

î. Yalçın 

Giresun Giresun Gümüşane 
Muhalifim T. Ekmen A. K. Yarınca 
E. Dizdar 

Niğde Siird Trabzon 
§. Siler L. Yavuz H. Orhon 

Tarım ve İçişleri Komisyonlarının tetkikm-
dan sonra Adalet Komisyonlarına havale edilmiş 
bulunan «Orman Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4785 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı «hakkında Adalet Komis
yonunca komisyonumuzun mütalâasına lüzum 
görülmüş olduğundan gönderilen kâğıtlar oku
nup incelendi. 

1. — Ormanların memleketin ekonomisi, ima
rı, güzelliği, millî savunması ve havasının tan
zimi hususlarındaki faydaları açık bir gerçek
tir. Bu sebeple memleketteki orman varlıkları
mı a n muhafazası ve miktarlarının artırılması 
konularında komisyonumuz tam bir fikir muta
bakatı taşımaktadır. Ancak ormanların Devlet
leştirilmesinin bu gayenin tahakkukuna hizmet 
etmediğine, bunun aksi neticeler hâsıl ettiğine 
de kanidir. Tabiî ve beşeri bir takım sebepler 
yüzünden köylerimizin bir kısmı ormanlar için
de veya yakınlarında kurulmuş ve bu yüzden 
halkımız asırlardan beri ormanların hem muha
fazasına ve hem de inkişafına iştirak etmiştir. 
Mevcut ormanlarımızın bir kısmı mevcudiyetle
rini yol yokluğuna borçlu olmakla beraber çok 
mühim bir kısmı da tapulu veya tapusuz halkı-

6 -
Muhalefetim 

1 hısıısi ormanların kamulaştırılmasında 
:>)ll(i sayılı Kanun ile 4785 sayılı kanunların 
tatbikmda görülen bariz haksızlık ayni ma
hiyettedir. 

Tasarıda yalnız 4785 sayılı Kanunla ya
pılmak istenilen kamulaştırmalara teşmil edi
lerek 3116 sayılı Kanunla yapılmış olan is
timlâklere teşmil edilmemesini adalet ve hak 
prensiplerine uygun bulmuyorum. 

Taksitlerin yeniden altı seneye çıkarıl
mış olmasına muhalifim. 

Bolu Milletvekili 
ihsan Yalçın 

mız tarafından tesahup edilmesi neticesi bunla
rın müşterek veya münferit korumaları ile var
lıklarını muhafaza edebilmiştir. Devletleştirme 
kararı ile bunların kendi elinden alınacağını gö
ren köylüler bunu bir türlü hazmedememiş-
ler çok uzun senelerden beri büyük bir 
sevgi ve güven ile mülkiyetlerinde veya 
zilyedi iki erinde bulundurdukları bu ormanla
ra içinde bulundukları arazinin dahi elle
rinden alınmasına sebebiyet verdiği için aman
sız bir hasım kesilmişlerdir. Devletleştirme 
kararından sonra birçok ormanların açılıp tar
la haline ifrağı ve birçok ormanların da esef 
verici yangınlar ile harap olmuş olmaları bu 
menfi hissin tezahürlerinden başka birşey de
ğildir. Bu itibarla Devlet ormanları dışında bu
lunan ve sahası da çok bir miktarı geçmiyen 
özel ve tüzel kişilere ait ormanların sahiplerine 
iadesini derpiş eder, işbu tasarının isabetinde 
Komisyonumuz müttefiktir. Ancak bir tapuya 
istinat etmeksizin senelerden beri köylüler tara
fından müştereken korunmuş ve istifade edilmiş 
köy baltalıklarının da gene köylülerin muhafaza 
ve intifalarına terk olunmasında gerek bu or
manların muhafazası ve gerekse köylülerin hu
zur ve faydalarının temini bakımından Korniş-

Maliye Komisyonunun mütalâası 
T. B. M. M. 

Maliye Komisyonu 21 «XI . 1949 
Esas No. 1/320 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 
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yonumuz lüzum ve zaruret hissetmekte, bu cihe
tin tasarıda yer almamış olmasını da bir noksan 
telâkki etmektedir. 

2. Tasarıyı en son tetkik eden içişleri Ko
misyonunun hazırladığı metne göre bir ormanın 
sahibine iade edilebilmesi için onun Devlet or
manı dışında bulunması şarttır. Bu tâbifin tatbi
katta büyük aksaklıklara yer vereceğinden Ko
misyonumuz endişe etmektedir. Senelerden beri 
hudutları henüz tesbit edilmemiş olan Devlet or
manlarının içerisinde olmayıp birçok şahıs or
manlarının kenarlarında bulunan çalılık ve fun
dalık gibi yerleri Devlet ormanlarının teferrua
tından addederek sahiplerine iade etmemek ne
ticelerini tevlit etmesinden ve keyfi uygulamadan 
korkmaktadır. Bu sebeple hem keyfi muamelele
rin yollarını kapamak ve hem de mülkiyet hakkı
na kanunlarımızın sağladığı masuniyet prensip i-
ni mahfuz bulundurmak gayesiyle Devlet orma
nı içinde bulunmıyan yakm bir sahadır. Vaktiy
le olmıyan bütün şahıs ormanlarının sahiplerine' 
iadesini Komisyonumuz hakkaniyete daha uygun 
bulunmuş ve metindeki «Devlet ormanı dışında 
olup» ilâvesinin «Devlet ormanının içinde olmak» 
tabiriyle değiştirilmesinin yerinde olacağı netice
sine varmıştır. 

3. Devletleştirilmiş olup da" bu tasarı ile 
sahiplerine iade edilmiyecek olan ormanlara 
ödenecek bedel hakkında 2901 sayılı Kanuna 
göre tesbit edilmiş kıymetler esas olmakla be
raber baltalıklar için ayrı ve koruluklar için de 
ayrı esaslar kabul etmiştir. Halbuki 2901 sayılı 
Kanuna göre kıymet tesbit ederken zaten bal
talıklar için aşağı kıymet takdir olunmuş olma
sı tabiî olduğuna göre, baltalık ve koruluklara 
da ayrı emsaller kabul edilmiyerek her ikisine 
de aynı emsalin kabulü Komisyonumuzca mua
delete uygun görülmüştür. 

4. 201 sayılı Kanuna göre kıymetleri tak
dir olunmamış ormanların bedellerinin tesbitin-
de yeni bir kıymet ölçüsüne gidilmiyerek 1936-
1938 senelerindeki tahrir kıymetleri üzerinden 
bedel tâyin edilerek 2901 sayılı Kanuna göre 
tahrir görmüş ve görmemiş ormanların bedelle
rini yekdiğerine yaklaştıracak suhulete varıl -
mistir. İstimlâklerin ana prensip değer paha ol
duğuna göre hususi istimlâk kanunlariyle de-
ğer pahanın vergi kıymetlerinden ölçü alınarak 
emsallere gidilmesi suretiyle tâyini mütaaddit 
kanunlarımızda yer almış olmakla beraber bu 
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emsalin mümkün olduğu kadar hakikati eşyaya 
yaklaşması da gayet tabiîdir. Şöyle ki, arazi ve 
orman tahrirleri beraber yapılmış olduğuna gö
re bütün Trakya topraklarına konulan bir mil
yar kâğıt para gibi pek cüz 'i kıymet misüllü 
ormanlara da o nispette az kıymet konulduğu 
halen orman idaresinin her sene beyan eylediği 
varit rakamlarının (on üç milyon küsur lira) 
nm Sermayesi olması lâzımgelen tahrir kıyme
tinin idarece eksik bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan başka orman tahrir sıenelerindeki keres
te ve odun fiyat!ariyle istimlâk senesindeki fi
yatlar veya farkları göz önünde bulundurarak 
ona göre ©misal tâyini muvafıkı adalet olur. 

5. Hiçbir kayıt ve şarta tâbi tutulmaksızın 
intifa olunacak ağaçlar sayılırken sadece servi 
kavağı zikrolunmuş ve diğer nevi kavaklar bu
nun dışında bırakılmıştır. Hallbuki son seneler
de kavak yetiştirme hevesi Tıer tarafta uyanma
ya başlamıştır. Bu hevesi söndürmemek için yal
nız selvi kavağını değil ormanlarda taibiî ola
rak yetişemiyen ve insan emeği ile meydana ge
len her nevi kavağın intifa ve tasarrufunu bü
tün kayıtlardan azade kıl malidir. Bu sebeple 
metindeki «Servi kavağı» yerine «Tabiî olarak 
yetişmiyen her nevi kavak» ibaresi konmalıdır. 

f>. Devletleştirilen ormanlar içindeki bina 
ve emsalinin 'bedellerinin yakınında vergi kıy
meti esasına gidilmiş olması prensipe uygun ise 
de tâyin edilen emsalin mülk sahiplerinin men
faatlerini koruyamadığı da muhakkaktır. Onun 
için I bu emsalin bir miktar daha yükselti İlmesi 
muvafık olur. 

7, Devletleştirilen orman salh iplerin in mü
racaatı için yeniden verilen altı aylık mühlet de 
azdır. Bunun da bir seneye çıkarılmasının, va
tandaşa kolaylık temin eylediği muhakkaktır. 

Adalet Komisyonuna verilmek üzere işbu 
mütalâa Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye 
Komisyonu 

Başkanı 
(iumüşane 
JT.lF. Atar 

Çankırı 
R. Dolunay 

Malatya 
M. İV. Zabcı 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Malatya 

E. Doğan 
Tekirdağ 

Söz hakkım 
mahfuzdur 

Z, E. Cezaroğlu 

Kâtip 
Kastamonu 
Â. Toközlü 

Samsun 
Ö. Kar at aş 

Tokad 
C. Kovalı 
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Adalet Kon 

T. B. M. M. 
Adalet Koryıisyonu 

Esas No. î/320 
Karar No. 44 

Yüksek 

Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve bu kanunun 1 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 
sayılı Kanuna ek olarak Tarım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 7 . IV . 1949 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması. 
kararlaştırılan tasarı, Tarım ve İçişleri Komis
yonlarınca incelenmiş ve yapılan değişiklik ve 
eklerin gerekçeleri raporlarında tesbit olunarak 
Komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla Orman 
Genel Müdürlüğü uzmanları hazır olduğu halde 
incelendi. 

Orman dâvasının bilinen ve cümlece kabul 
olunan büyük ehemmiyeti ile birlikte 4785 sa
yılı Kanunun uygulanmasından doğan şikâyet
ler de Hükümet gerekçesinde ve Tarım ve İçişle
ri Komisyonlarının raporlarında belirtilmiş ve 
konunun esasında Komisyonumuzun da görüşü 
bu merkezde bulunmuş olması sebebiyle tasarı
nın Tarım Komisyonunca hazırlanan metin üze
rinden müzakeresine girişilmesi kararlaştırılmış 
ve Maliye Komisyonunun mütalâası alınmış ve 
müzakereler de bu esaslar dâhilinde cereyan et-

. iniştir. 
Birinci madde, tasarının hazırlanmasında gö

zetilen başlıca hedef 4785 sayılı Kanunla devlet-
1 eştirilen ormanlar için sahiplerine ödenmesi 
gereken karşılıkların daha uygun esasa bağlan
ması keyfiyetidir. 

Hükümet gerekçesinde, 1937 yılında tatbi-
kma başlanmış ve 1939 yılında tamamlanmış 
olan 2901 sayılı Tahrir Kanununun çerçevesi 
içinde taayyün etmiş bulunan bedelin devletleş
tirme karşılığı olarak kabulünde isabet bulun-

^ duğu tekrarlanmış ve ancak bu bedelin 1936 
bütçe yılı vergisine matrah olan değerin iki mis
lini tecavüz etmemesine matuf olarak kanunun 
3 ncü maddesinde mevcut kaydın kaldırılması 
ve bir de karşılıkların altı taksit yerine iki tak
sitte ödenmesinin kabulü uygun olacağı kanaati 
ifade 'edilmiştir. Gerekçede bu kaydın kaldırıl
masından doğacak farkın 1 947 901 liraya ba-
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losyonu Rapora 

24 .11 . 1950 

Başkanlığa 

liğ olacağı belirtilmiş ve birinci madde bu görü
şe göre tertip ve teklif olunmuştur. Tarım Ko
misyonunca devletleştirilen ormanların 2901 sa
yılı Kanun gereğince belirtilmiş Arazi Vergisi
ne matrah olan değerlerinin karşılık olarak ipka 
ve kabulünde isabet görülmemiş ve bu değerin 
baltalıklarda iki ve koruluklarda üç katının Dev
letleştirme karşılığı sayılması ve Hazineye daha 
fazla külfet yüklenmemesi için bu karşılıkların 
kanunda kabul edilmiş olan şekilde yani 6 yılda 
ve altı taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Tarım Komisyonunun bu kararma ©sasında 
Komisyonumuzca da iştirak edilmiş olmakla 
beraber karşılıkların baltalık ve korular için 
ayrı ölçülerle hesaplanması uygn görülmemiş ve 
tatbikatta ihtilâflara da meydan kalmamasını 
temin maksadiyle karşılıkların baltalıklarda ve 
korularda üç JTLİSİİ olarak ödenmesi kararlaıtırıl-
mıştır. Maliye Komisyonunun görüşü de bu 
merkezdedir. 

2901 sayılı Kanun gereğince, konulmuş değe
ri bulunmıyan ormanlarda bu değerin ancak yü
rürlükte olan kanun hükümleri dairesinde belir
tilmesi tabiî bulunduğundan madde ona göre 
yazılmış ve bü arada İçişleri Komisyonunca' ek
lenmiş olan (evsaf ve vüsatçe benzeri) kaydı da 
yerinde görülmüştür. 

4785 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi kaldırıl
dığına göre bu maddede mevcut bulunan ve 1923 
yılından sonra Hazinece satılmış veya teffiz edil
miş ormanlarda devletleştirme karşılığını tef
fiz veya satış bedeliyle tahdit eden hüküm oldu
ğu gibi ipka edilmiştir. 

İkinci madde, Tarım ve İçişleri Komisyonla:-
rınca da uygun görülen Hükümet tasarısının 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde, Hükümet tasarısında 4785 
sayılı Kanunla. Devletleştirilen ormanlardan an
cak, Devlet ormanları ile irtibat ve ilişîği bu-
lunmıyanlarm ve Ziraat İşletmeleri içinde kalan
ların sahiplerine iadesi derpiş olunmuş ve üçün-
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9 
cü madde bu esasa göre tanzim ve teklif olun
muştur. 

Bu esasın Tarım Komisyonunca değiştirilme-
'miş bulunmasına mukabil İçişleri Komisyonu 
bâzı kayıt ve şartlarla özel ormanlardan yüz 
hektar miktarında olanların ve kasaba ve köy 
tüzel kiişliklerine ait bulunlarm da miktarla 
(bağlı olmıyarak iadesini uygun bulmuştur. 

Komisyonumuz da 'bu madde üzerinde uzun 
görüşmeler cereyan eylemiş ve Hükümetle mu
tabakata varılarak madde yeniden tanzim edil
miştir. 

3116 ve 4785 sayılı kanunların tedvin ve tat
biki yüzünden geniş yurttaş kitlelerini ilgilen
diren ve imkânların müsaadesi nispetinde bir 
an evvel salim bir şekilde halledilmesi gereken 
büyük dertlerin meydana geldiği şüphe götür
mediği gibi bugünkü şart ve imkânların bu dâ
vaları esasından gidermeye fırsat vermediği de 
meydandadır. Bu sebepledir ki, ormanların tü
zel kişiliklere ve özel kişilere iadesi bahsinde 
Devlet ormanlarının bütünlüğünü ve muhafaza 
hedefini ihlâle varabilecek şekillerden içtinap 
edilmesi uygun görülmüş ve orman içindeki 
köylerde oturan ve orman mahsulleriyle geçi
nen yurttaşların 'bugünküne nispetle ferahlı bir 
duruma ulaşmalarını sağlıyabilecek hükümler' 
3116 sayılı Kanunun tadilleri arasına ithal olun
muş ve böylece öteden beri köylüler tarafından 
müştereken 'korunmuş ve istifade edilmiş köy 
baltalıklarından o köy halkmın faydalanması
na imkân verilmiştir. 

4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş orman
lardan ancak Devlet ormanları dışında olanların 
iadesini derpiş eden bu maddede köy, belediye ve 
özel idare tüzel kişiliklerine ait ormanlarla tüze] 
kişilere ait ormanlar arasında, Devlet ormanla
rının tahribine imkân ve fırsat hâsıl olamaması 
düşüncesiyle bâzı fabrikalara yer verilmiştir. 
Maddede yazılı şartları haiz ormanların özel ki
şilere iadesinde belli bir miktarın esas tutulması 
noktası üzerinde de durulmuş ve neticede tatbi-
ka geçilmesi halinde bu kaydın doğuracağı 
mahzurlar göz önüne alınarak miktar kaydı 

daldırılmıştır. 
Talep halinde iadenin kolayca ve masrafsız 

Olarak yapılabilmesini sağlıyacak hükmün ya
nında iade takdirinde ödenen taksitlerin Hazi
nece istirdadı imkânı ile birlikte bu ormanlar 
içinde işletmeler tarafından istihsâl edilmiş or
man mahsulleri mevcut ise bunların da ne su
retle orman sahiplerine verileceğini gösteren 
esaslar tesbit edilmiş ve üçüncü madde yeniden 
yazılmıştır. 

Dördüncü madde, bu maddede yer alan hü
küm geçici mahiyet taşımaması sebebiyle 3116 
sayılı Kanunun tadilleri arasına alınmıştır. 

Geçici madde, 4785 sayılı Kanunun be
şinci maddesinde gösterilen müddet içinde 
müracaatta bulunmıyanlarm mağduriyetlerini 
önlemek maksadiyle İçişleri Komisyonunca 
ve Hükümetin de mutabakatiyle hazırlanmış 
pulunan geçici madde müracaat müddeti 
üç yıla çıkarılmak suretiyle tertiplenmiştir. 

Dördüncü maddede 4785 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin kaldırıldığı belirtilmiş ve 
tasarının beşinci ve altıncı maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
yüksek Başkanlığa sunulur. 
JA.dalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Konya İstanbul 
H. Karagülle A. ödül, 
Kâtip 

| Erzurum Ankara Balıkesir 
j$. tbrahimhakkıoğlu E. H. Ergim O. N. Burcu 

Denizli Diyarbakır 
N. Küçüka F. Kalfagil 

Elâzığ Erzincan 
Bâzı maddelere muhalifim A. Fırat 

F. Karakaya 
İzmir Kastamonu 

Ekrem Oran Dr. F, Ecevit 
Manisa Mardin 

Söz hakkımı mahfuz M. K. Boran 
K. Coşkunoğlu 

Rize 
Dr. S. A. Dilenire 

( S . Sayısı k 290) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. î/132 
Karar No, VS l 

22 . III' . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair 9 . V I I . 1945 tarihli ve 4785 sa
yılı Kanuna ek olan ve Tarım Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 9 . IV . 1948 tarihli ve 
6/1194 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
Kanun tasarısı, Tarım ,İçişleri, Maliye ve Adalet 
komisyolnarı raporları Maliye Bakanı İsmail 
Rüştü Aksal ve Tarım Bakanı Cavit Oral ve Or
man Genel Müdürü Faruk Şeker hazır oldukları 
halde Komisyonumuzca incelendi. 

Hükümetçe hazırlanan tasarı dört esaslı hük 
mü ihtiva etmekte olup birincisi 4785 sayılı Ka
nunla Devletleştirilmiş olan ormanların karşılığı
nın artırılmasını ve taksit süresinin kısaltılması
nı, ikincisi Devletleştirilmiş ormanlardan sahip
lerine iade edilecekleri, üçüncüsü, sahipli ziraat 
arazisi içindeki ağaç ve ağaççıklardan sahipleri
nin ne tarzda faydalanacağı ve nihayet dördün
cüsü, yeniden orman yapacaklara gösterilecek 
kolaylıklar hakkındadır. İkinci ve üçüncü esaslar 
Tarım ve içişleri Komisyonunca bir takım tadil
lere uğramışsa da Adalet Komisyonu bu esasların 
daimî mahiyet arzetmesini dikkate alarak 3116 
sayılı Orman Kanununun tadilleri arasına al
mayı derpiş etmiş, Komisyonumuzca da bu ci
het uygun görülmüştür. 

Adalet Komisyonunun metnini müzakeresine 
esas alan Komisyonumuzca yapılan değişikliği 
mucip sebepleriyle aşağıda sırasiyle arzedilmiş-
tir. : 

Devletleştirilmiş ormanların karşılığı olarak 
Hükümet tasarısında 2901 sayılı Kanun gereğin
ce Arazi Vergisine matrah olan değer esas alın
maktadır. Böylece 4785 sayılı Kanunda yer alan 
ve bir nevi firenleme vazifesini gören «Bu kar
şılık 1936 Bütçe yılı Arazi Vergisine* matrah 
olan değerin iki katını geçemez» kaydı çıkarıl
mıştır. Bu kaydın çıkarılması suretiyle Devletleş 
tirme muamelesi tekemmül eden 378 parça or
mandan 130 una (1 947 101) lira fazla para 
ödeneceği, henüz muamelesi tekemmül etmemiş 

dört yüz parça ormanla birlikte yapılacak fe
dakârlığın takriben 4 milyon liraya varacağı 
verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Tarım Kmoisyonu Hükümet gibi arazi tah
ririyle taayyün etmiş değeri DevJetleştirilen or
manlara karşılık olarak esas almakla beraber bu 
karşılıkları baltalıklarda (2), korularda (3) 
kata yükseltmiştir. Bu esasa göre muameleleri 
tekemmül etmiş 378 parça orman için ödenmesi 
gereken kamulaştırma bedeli (10 169 000) kü
sur liraya yükselmektedir. Hükümet teklifine 
göre fazlalık 6 milyon lira civarında olup mua
melesi tekemmül etmemiş olanlarla bu farkın 
12 milyona varacığı ifade edilmiştir. 

Adalet Komisyonu, Tarım Komisyonunun 
baltalık v-e korular için koyduğu Baremin tatbi
katta doğuracağı güçlüğü nazara alarak Arazi 
Vergisine matrah olan değerin üç katını Dev
letleştirme karşılığı kabul etmiştir. Buna gör* 
muamelesi tekemmül etmiş ormanlar için Öden
mesi gereken karşılık miktarı takriben 
(13 840 000) lira olup bunun Hükümet teklifine 
göre bu fıkra 12 milyon, Tarım Komisyonu tek
lifine göre farkı 3,5 milyonu mütecaviz lira tut
maktadır. 

Gerek Hükümetçe kabul edilen arazi tahri
riyle belirtilmiş ve ksinleşmiş arazi değerleri
nin kamulaştırma karşılığı olarak esas alınması 
ve gerekse Tarıpı ve Adalet Komisyonlarınca 
Arazi Vergisine matrah olan değerinin 2 veya 
3 kata çıkarılmasının kanı ulaştırmada adaleti 
tesis edemiyeceğini ve artırılan bu bedellerin 
kabulü halinde d'e ormanları kamulaştırılmış ve 
hektarına bir liranın altında veya az üstünde 
bedel takdir edilmiş vatandaşları tatmin ede
miyeceğini, 3116 sayılı Orman Kanununun neş
rinden sonra yapılan tahrirlerle arazi değer
leri bilfarz hektarda 2500 liraya kadar yüksel
miş olan bâzı orman sahiperinin de âdilâne ol-
mıyan bir bedel alacaklarını göz önünde tutan 
komisyonumuz, yapılan bütün gayretlere rağ
men bu iki noktayı uzlaştıracak ve tam adaleti 
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temin -edecek bir ölçü bulmakta büyük zorluk
larla karşılanmıştır. 

4785 sayılı Kanuna Adalet Komisyonunca 
konması istenen 1936 Bütçe yılı Arazi Vergisine 
matrah değerin 3116 sayılı Orman Kanunu ile 
istimlâk edilen ormanlara verilmiş olan karşılık 
ile bir irtibat temini mülâhazasına dayandığı da 
görüşmeler arasında anlaşılmıştır. 

Yapılan uzun tartışmalar sonunda Komisyo
numu?. Hükümetin de talebi üzerine tasarının 
Devletleştirme karşılığına taallûk eden bir ve 
ikinci maddelerinin daha esaslı incelenerek âdi
lâne bir ölçü bulunması maksadiyle Hükümete 
tevdiini karar altına almıştır. 

Bundan sonra tasarının Devletleştirme dı
şında bırakılacak ormanlara dair olan 3 ncü 
maddesinin müzakeresine geçilmiştir. Devlet or
manlarının bütünlüğü dışında kalan özel ve tü
zel kişilere ilişkin ormanların sahiplerinin talebi 
takdirinde kendilerine iadesi esas itibariyle ka
bul edilmiş ve fakat Hükümet tasarısındaki 
«Devlet ormanlariyle irtibat ve ilişiği bulunmı-
yan» ibaresine sarahat vermek üzere Adalet Ko
misyonumuzca kabul edilen ölçüler esas alına
rak bu maddenin birinci fıkrası yeniden yazıl
mıştır. 

Komisyonumuzca değiştirilen birinci fıkra
nın Adalet Komisyonundaki metne nazaran far
kı iade edilecek ormanların Devlet ormanları 
içinde olmıyan hakiki ve hükmi şahıslara ait or
manlara inhisar ettirilmesidir. Çünkü Devlet 
ormanları içinde bulunup 4785 sayılı Kanunla 
kamulaştırılmış olan köy ormanlariyle öteden 

be|i köy tarafından benimsenmiş olan Devlet 
organlarının mahsulleri o köy halkının zatî, 
müşterek ve pazar ihtiyacına tahsis edileceği 
3l[l6 sayılı Orman Kanununa eklenen beşinci 
mş,dde de yer aldığı cihetle bu fıkradan çıkarıl
mıştır. 

Adalet Komisyonunun bu madde ile ilgili 
dijjer fıkraları Komisyonumuzca ayniyle kabul 
edjilmiştir. 

| İçişleri Komisyonunca ihdas edilen ve 4785 
sarılı Kanuna göre ormanları Devletleştirilen-
lere yeniden altı aylık bir müracaat hakkını ta
nıyan geçici madde hükmü DU müddetin bir yıla 
çıkarılması suretiyle ayniyle kabul edilmiştir. 

ı Yukarda belirtilen esaslara göre yeniden 
haizırlanan Kanun tasarısı Kamutayın onayına 
arjzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

î. H. Tigrel 
Kâtip 
-A nkara 

\F. öymsn 
Edirne 

Mİ N. Gündüzalp 
| îfetanbul 

Zpr. A. Adıvar 
[Kastamonu 
\M. Akalın 

Ordu 
\H. Yalman 

Seyhan 
4 . R- Yüregir 

Bu rapor Sözcüsü 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 

Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
N. Pekcan 

îzmir 
S. Dikmen 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Kırşehir 
Ş. Torgui 
Trabzon 
A. R. Tşü 

Ankara 
C. Gölet 

İsparta 
K, Turan 

izmir 
A. înan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Urfa 

E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 9 . VII. 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanuna 

ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VII . 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanunla 
Devletleştirilmiş 'olan ormanla
rın aynı kanunun (beşinci mad
desi gereğince Devletleştirme 
'bedelini almak 'hakkım kazan
mış sahiplerine yine aynı kanu
nun üçüncü ve yedinci madde
lerine göre verilecek karşılıkla
rı bakiyesi, bu kanunun yayımı 
tarihinden haşlıyarak iki yıl 
içinde ve iki taksitte ödenir. 
Bu kanunun yayımı tarihinde 
henüz onanma/mış olan karşılık
lar için iki yıllık süre Tarım 
Bakanlığının onaması tarihin
den haşlar. 

Bunlardan 24 . I . 1936 ta
rihli ve 2901 sayılı Arazi Tah
rir Kanunu gereğince 'belirtil
miş veya 478'5 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin ikinci fık
rası gereğince belirtilecek ara
zi Vergisine matrah olan de
ğerleri, 1936 Bütçe yılı Arazi 
Vergisine matrah olan veya sö
zü geçen 3 nc'ü maddenin 2 nci 
fıkrası gereğince ve yine 1936 
Bütçe yılma göre bulunacak 
değerlerin iki katından fazla 
olanlarda aradaki fark, hirinci 
fıkrada yazılı karşılığa ilâve 
edilerek aynı şekilde ödenir. 

1923 yılından sonra her ne 
suretle olursa olsun Hazinece 
satılmış veya tefviz olunmuş 
'ormanların 4785 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine göre ta-

TARIM KOMİSYONU DEĞİŞ-
TİRIŞI 

MADDE 1. — 9 . VII . 
1945 tarihli ve 4785 sayılı Ka
nunla devletleştirilmiş oia nor-
maniarın 24 . I . 1936 tarihli 
ve 2901 sayılı Arazi Tahrir Ka
nunu gereğince belirtilmiş 
Arazi Vergisine matrah olan 
değerlerinin baltalıklarda iki, 
korularda üç kıta devletleştir
me karşılığı sayılır. 2901 sayılı 
Kanun gereğince genel yazım 
sırasında belirtilmiş değer bu-
lunmıyan ormanlarda bu değer 
4785 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası hük
müne göre belli edilir. Ancak 
bu değerin hektar başına düşen 
kısmı bu ormanın bulunduğu 
ilce hudutları içinde, yoksa ci
var ilçeler ve yine bulunmadı
ğı takdirde en yakın il hududu 
içinde ormanlara genel yazım 
sırasında konulmuş değerlere 
göre hektar başına düşen en 
yüksek değeri geçemez. 

Devletleştirme karşılıkları
nın, 4785 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde ödenmiş taksit
ler çıkarıldıktan sonra geriye 
kalan kısmı aynı kanunun 5 
nci maddesi gereğince devlet
leştirme bedelini almak hakkı
nı kazanmış sahiplerine, bu ka
nunun yayımı tarihinden başlı-
yarak altı yıl içinde altı taksit
te ödenir. 

( S . Sayısı : 290) 

IÇIŞLERI KOMISYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞt 

MADDE i. — 9 . VII . 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanunla 
devletleştirilmiş olan ormanla
rın 24 . I . 1936 tarihli ve 2901 
sayılı Arazi Tahrir Kanunu 
gereğince belirtilmiş Arazi Ver
gisine matrah olan değerleri
nin baltalıklarda iki, korular
da üç kat devletleştirme kar
şılığı sayılır. 2901 sayılı Ka
nun gereğince genel yazım sı
rasında belirtilmiş değeri bu-
lunmıyan ormanlarda bu de
ğer 4785 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası hük
müne göre belli edilir. Ancak 
bu değerin hektar başına dü
şen kısmı bu ormanların bulun
duğu ilce hudutları idinde, yok
sa civar ilçeler ve yine bulun
madığı takdirde en yakın il 
hududu içinde evsaf ve vüsat
çe benzeri ormanlara genel ya
zım sırasında konulmuş değer
lere göre hektar başına düşen 
en yüksek değeri geçemez. 

Devletleştirme karşılıkları
nın, 4785 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde ödenmiş tak
sitler çıkarıldıktan sonra ge
riye kalan kısmı aynı kanunun 
5 nci maddesi gereğince dev
letleştirme bedelini almak hak
kını kazanmış sahiplerine, bu 
kanunun yayımı tarihinden 
başlıyarak altı yıl içinde altı 
taksitte ödenir. 

Orman Kanununa bazı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik 
pumasına dair 9 . VII . 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanuna ek 

Kanun tasarısı 

I Orman Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 9 . VII . 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanuna 

ek Kanun tasarısı 



ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRlŞt 

Orman Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kamunun 
birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 9 . VII . 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun 3 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 4785 sayılı Ka
nımla) devletleştirilmiş orman
ların 2901 sayılı Arazi Tahriri 
Kanunu gereğince belirtilmiş 
Arazi Vergisine matrah olan de
ğerlerinin üç katı devletleştir
me karşılığı sayılır. 

2901 sayılı Kanun gereğince 
belirtilmiş değeri bulunmayan 
ormanlarda bu değer 4532 sayılı 
Vergi Usul Kanunu gereğince 
yetkili komisyonlar tarafından 
belli edilir. Ancak bu değerin 
hektar başına düşen kısmı bu 
ormanların bulunduğu ilce hu
dutları içinde, yoksa civar ilçe
ler ve yine bulunmadığı takdir
de en yakin il hududu içinde ev
saf ve vüsatçe benzeri ormanla
ra 2901 sayılı Kanun gereğince 
konulmuş değerlere göre hek
tar başına düşen en yüksek de
ğeri geçemez. Böylece ormanın 
birinci fıkra hükümleri dairesin
de devletleştirme karşılığı belir -
tilir. 

1923 yılından sonra her ne 
suretle olursa olsun Hazinece 
satılmış veya teffiz olunmuş or
manlarda devletleştirme karşı
lığı teffiz veya satış bedelidir. 
Ancak bu karşılık ormanın 1936 
Bütçe yılı Arazi Vergisine mat
rah olan, değerinden aşağı ola
maz. 

Hazine ve ilgililerin 5432 
sayılı Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre itiraz hakları 

- İ3-] 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTlKlgî 

Orman Kanununa bkza madde
ler eklenmesine ve bü kanunun 
birinci maddesinde ! değişiklik 
yapılmasına dair 4^875 say&ı 

Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VII . 1945 
tarihli ve 4785 sayıjı Kanunla 
Devletleştirilmiş organlardan; 
Devlet ormanları içinde olmıyan 
ve etrafı tarla, bağ, i bahçe gibi 
kültür arazisi, özel brman, şe
hir, kasaba, köy merfası ve Or
man Kanununun birinci mad 
desine göre orman «ayılınıyan 
yerlerle çevrili olmak şartiyle 
Devlet ormanlarında^, tamamen 
ayrılmış bulunan köj|, belediye 
tüzel kişiliklerine vej gerçek ki 
silere ait ormanlar;] sahipleri 
veya mirasçıları istedikleri tak 
dirde geri verilir. 

îade edilecek organlardan, 
Devletleştirme karşılığı ödenme
miş bulunanlar bir işleme tâbi 
tutulmaksızın sahiplerine inti
kal eder ve müracaajtları üzeri
ne keyfiyet Orman j idaresince 
kendilerine yazılı olajrak bildiri
lir. 

Devletleştirme bedeli kısmen 
veya tamamen ödenmiş bulunan 
ormanların, bu bedej aynı mik 
tar ve taksitlerle ödeı^mek üzere, 
yazı ile müracaatları j halinde sa
hipleri adına tapuya! tescili ya
pılır. Taksitler zamanında öden
mediği takdirde ormanın işle
tilmesine izin verilmez. Ormanın 
geri verilmesine mütaallik tescil 
muameleleri her türjlü harç ve 
resimden muaftır. 

Geri verilen ormainların hu
dudu içindeki orman işletmeleri 
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ayyün eden Devletleştirme be
deline hiçbir zam yapılmaz. 

MADDE 2. — 4785 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi gere
ğince satmalınan yapı ve tesis
lerden 1945 Bütçe yılı vergisi
ne matrah olan safi iratlarının 
on katından fazla olanların sa
hiplerine aradaki fark bn ka
nunun yayımı tarihinde bağlı
yarak iki yıl içinde ve iki tak
sitte ödenir. 

MADDE 3. — 4786 sayılı 
Kanunla Devletleştirilmiş or
manlardan Devlet ormanlariy-
le irtibat ve ilişikleri bulunmı-
yan ziraat işletmeleri içinde 
kalanlar, sahipleri bu kanunun 
yayımı tarihinden başlıyarak 
altı ay içinde Tarım Bakanlı
ğından dilekçe ile istemek ve 
Devletleştirme (bedeli olarak al
dıkları parayı 'bu süre içinde 
defaten geri vermek şartı ile, 
ferağ ve tescil işlemleri için, 
hiçbir harç ve resim alınmaksı
zın sahiplerine geri verilir. 

Geri verilen ormanlarla il
gili olarak mülk sahipleri ve 
Devlet birbirlerinden zarar ve 
ziyan, alacak ve benzeri müta-
lebelerde bulunamazlar. 

-14-
Ta. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

İçiş. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 4785 sayılı 
Kanunla devletleştirilmiş or
manlardan aşağıdaki şartların 
tamamını haiz olanlar sahiple
rine iade olunur: 

a) Devlet ormanları dışında 
olmak, 

b) Kasaba ve köy merası, 
çayır, tarla, bahçe gibi kültür 
arazisi ve orman sayıl m ıy an 
yerler içinde bulunmak, 

c) En çok yüz hektar mik
tarında olmak, 

Bu kabîl ormanlardan dev
letleştirme bedeli verilmemiş 
olanlar bir işleme tâbi tutul
maksızın doğrudan doğruya sa
hiplerine de vr olunur. 

Devletleştirme bedeli öden
miş bulunanlar için bir yıl için
de mahallî orman idaresine 
baş vurulduğu ve devletleştir-
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saklıdır. 
Yukarda ki farklara göre 

belirtilecek devletleştirme kar
şılıklarından 4785 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince ödenmiş 
taksitler çıkarıldıktan sonra 
geriye kalan kısmı aynı kanu
nun 7 nci maddesi hükmüne gö
re ödenir. 

EK MADDE 2. — Hüküme
tin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 4785 sayılı 
Kanunla devletleştirilmiş or
manlardan; Devlet ormanları 
içinde olmıyan köy, belediye, 
özel idare tüzel kişiliklerine 
ait olan ormanlarla ve etrafı 
tarla, bağ, bahçe gibi kültür 
arazisi, özel orman, şehir, ka
saba, köy merası ve Orman Ka
nununun birinci maddesine gö
re orman sayılmıyan yerlerle 
çevrilmiş bulunan özel orman
lar sahipleri veya mirasçıları 
istedikleri takdirde geri verilir. 

îade edilecek ormanlardan, 
devletleştirme karşılığı öden
memiş bulunanlar bir işleme 
tâbi tutulmaksızın sahiplerine 
intikal eder ve müracatları 
üzerine keyfiyet orman idare
since kendilerine yazılı olarak 
bildirilir. 

— lö -4-
B. K. : 

tarafından istihsali edilmiş ve 
henüz satılmamış orman mah
sulleri, ormanın tescili sırasında 
sahiplerinin yazılı njıüracaatları 
üzerine bulundukları mevki ile 
miktar ve vasıfları jtesbit edile
rek hususi orman tarife bedeli 
ve hakiki istihsal masrafları pe
şin ödenmek şartiyle orman sa
hiplerine teslim edilir. 

Geri verilen ormanlarda Dev
letleştirmeden doğan muamele
lerle geri vermeden: dolayı, or
man sahipleriyle Devlet birbir
leri aleyhine dâva açamazlar. 

( S . Sayısı: $90) 



m. Ta. K. tçifl. K. 

MADDE 4. — Ormanların 
içinde veya bitişiğinde olmıyan 
ve 11 . VI . 1945 tarihli ve 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun 4 ncü maddesinde 
nevileri belirtilen kültür arazi
sinin içerisinde kendi kendine 
yetişmiş veya emekle yetişti
rilmiş veya yetiştirilecek mün
ferit ağaç ve ağaççıklarla bu 
gibi yerlerin sınır ağaçları, sa-
hiplerinindir. Buralardaki ağaç 
.ve ağaççıklardan sahiplerinin 
faydalanma şekilleri mmtaka 
hususiyetlerine göre Tarım Ba-

MADDE 4. — Ormanların 
içinde olmıyan sahipli arazide 
kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş veya ye^ 
tiştirilecek dağınık veya grup 
halindeki ağaç veya ağaççık
larla bu gibi yerlerin sınır 
ağaçları sahiplerinindir. Buraı 
lardaki ağaç ve ağaççıklardan 
faydalanma şekilleri bölge 
Özelliklerine göre Tarım Ba
kanlığınca muayyen kaidelere 
bağlanır. 

me bedeli aynı miktar ve tak
sitlerle tamamen ödendiği tak
dirde sahipleri adına tescil iş
leri yapılır. Taksitleri zama
nında ödenmedikçe bu ormanın 
işletilmesine izin verilmez. 

Bu gibi ormanların ferağ ve 
tescil işlemleri her türlü harç 
ve resimden muaftır. Bu or
manların hududu içinde işlet-
melerce istihsal edilmiş ve he
nüz satışı yapılmamış emval 
mevcuct ise ormanın teslimi sı
rasında sahiplerinin yazılı mü
racaatı üzerine bulunduğu mev
ki, miktar ve evsafı tesbit ve 
tevsik edilmek suretiyle hususi 
orman tarife bedeli ve diğer 
hakiki istihsal masrafları peşi
nen yatırılması şartiyle kendi
lerine teslim edilir. 

Geri verilen ormanlarla ilgili 
olarak mülk sahipleri ve Devlet 
birbirlerinden zarar ve ziyan, 
alacak ve diğer mütalebede 
bulunamazlar. 

Kasaba ve köy tüzel kişilikle
rine ait ormanların iadesine 
mütaa.llik işlemlerde (c) fıkra
sında tâyin edilmiş olan mik
tar nazara alınmaz. 

MADDE 4. — Ormanların 
dışında bulunan sahipli arazide 
kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş veya yetiş
tirilecek dağınık veya grup ha 
lindeki ağaç veya ağaççıklar sa
hiplerinindir. Bnlardan Devlet. 
ormanlarında tabiî olarak yetiş-
miyen servi kavağı, söğüt, akas
ya, okaliptüs gibileri bir kayıt 
ve şarta tâbi olmaksızın sahip 
lerince intifa olunur. 

Kızılağaç mahsul ve mamul
leri de zatî ve mahallî ihtiyaç 
için bir kayıt ve şarta tâbi ol-

( S . Sayısı : 290) 



Ad. K. 
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B. K. 

Devletleştirme bedeli kıs
men veya tamamen ödenmiş 
bulunanı ormanların, bu bedel 
aynı miktar ve taksitlerle 
ödenmek üzere, yazı ile müra
c a a t l a r halinde sahipleri adına 
tapuya tescili yapılır. Taksit
ler zamanında ödenmediği tak
dirde ormanın işletilmesine izin 
verilmez. Ormanın geri veril
mesine mütaallik tescil mua
meleleri her türlü harç ve re
simden muaftır. 

Geri verilen ormanların hu
dudu içindeki orman işletmele
ri tarafından istihsal edilmiş 
ve henüz satılmamış orman 
mahsulleri, ormanın tescili sı
rasında sahiplerinin, yazılı mü
racaatları üzerine bulundukları 
mevki ile miktar ve vasıfları 
tesbit edilerek hususi orman 
tarife bedeli ve hakiki istihsal 
masrafları peşin ödenmek şartı 
ile orman sahiplerine teslim 
edilir. 

Geri verilen ormanlarda 
devletleştirilmeden doğan mu
amelelerle geri vermeden dola
yı, orman sahipleriyle Devlet 
birbirleri aleyhine dâva aça
mazlar. 

.(.S. Sayıp : |290) 
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kanhğınca muayyen kaidelere 
bağlanır. 

MADDE 5. — Tarım Ba
kanlığının vereceği ağaçlandır
ma plânı gereğince ve tâyin 
edeceği ağaç nevilerinden 311€ 
sayılı Onman Kanununun 86 
ncı maddesine göre gerek ken
di topraklarında ve gerekse hâ
li arazide bir hektardan aşağı 
ohnaımak şartiyle orman yetiş
tirecek kişilere Tarım Bakanlı
ğının izniyle ve bir defaya mah
sus olmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından 
kuruluş kredisi açılır. 

- 18 
Ta. K. 

MADDE 5. — Tarım Bakan
lığının vereceği ağaçlandırma 
plânı gereğince ve tâyin ede
ceği ağaç nevilerinden 3116 sa
yılı Orman Kanununun 86 ncı 
maddesine göre gerek kendi 
topraklarında ve gerekse hâli 
arazide yarım hektardan aşağı 
olmamak şartiyle orman yetiş
tirecek gerçek veya tüzel kişi
lere Tarım Bakanlığnm izniyle 
ve bir defaya mahsus olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasından kuruluş kre
disi açılır. Ağaçlık yetiştirildi
ği takdirde kuruluş kredisi nis
petinde her yıl Tarım Bakanlı
ğı Bütçesine miktarı bir milyo
nu geçmemek üzere konacak 
ödenekten teşvik yardımı yapı
lır. 

Kredi ve teşvik yardımı gö
renler ağaçlandırdıkları saha
ları orman halinde muhafaza 
etmezlerse yapılan yardım geri 
alınır. 

İçiş. K. 

maksızm sahiplerince intifa olu
nur. 

Bunların haricinde kalanlar 
dan faydalanma şekilleri bölge 
özelliklerine göre Tarım Bakan
lığınca tanzim ve Bakanlar'Ku
rulunca -onanacak yönetmelikle 
belirtilir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 4785 
sayılı Kanunun 5 nci maddesin
de gösterilen müddet içerisinde 
baş vurmıyan özel orman sahip
leri bu kanun yayımından,-iti
baren altı ay içinde Devletleş
tirme bedeUerini istemek üzere 
bağlı bulundukları Orman İşlet
me Müdürlüğüne veya o yeri» 
mülkiye üstüne baş vurabilirler. 

YS. Savısı ; 290) 
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GEÇM MADDE — 4785 
»ayılı Kanunun beşinci madde
sinde yazılı müracaat müddeti
ni geçirenler bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren üç yıl 
îdinde müracaat edebilirler. 

MADDE 4. — 9 . VH . 1945 
tarihli ve 4785 sayılı Kanunim 
3 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

- 19 
B. K. 

GEÇÎCÎ MADDE ~ 4785 
sayılı Kantonun 5 jnei maddâ 
sinde yazılı müracaat müddeti' 
ni geçirenlei' bu kanılımın ya&ımı 
tarihinden itibaren* bir yıl için
de müracaat edebilirler. 

( ft « w ı • M<*-\ 
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MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Barbakan 
/ / . Saka 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
8. Devrin 

Millî Savunma Bakanı 
3îünir Birsel 

İçişleri Bakanı 
M. E. Göle 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Maliye Bakam 
Ş. Adalan 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Ekonomi Bakanı 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı Y. 
S. Adalan 

Tarım Bakanı 
T. Coşhan 

Ulaştırma Bakam 
Ticaret Bakanı 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

^ go — 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

tçiff.K. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü 
rütür. 

M S*~w?Vh '• 31* 
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MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

B. K. 

MADDE 2. — Adalet Komis
yonunun. 5 nei maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — | Adalet Komis
yonunun 6 neı maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

*« *++**> M 
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S. Sayısı: 291 
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, ^936, 5017 ve 5027 sayılı ka-
nunlarla verilen tazminat ve ödeneklerden ne suretle vergi kesile
ceğinin yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Eğitim, Adalet ve 

İçişleri Komisyonları raporları ile Maliye Komisyonu mütalâası 
( 4 /91 ) 

21 . V . 1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ' 

5017 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle verilmekte! olan yargıç ödeneğinin 3 neü maddesiyle 
aybaşlarında ve aylıklarla birlikte ödenmesi ve 5027 sayılı Kanunla da bâzı memurlara verilme
si ,1 nei madde ile kabul edilen temsil ödeneğinin aylıklarla birlikte ay başlarında ve 4936 numa
ralı Üniversiteler Kanunu ile verilen tazminatın tediyesi sırasında mal memurluklarmca maaş tutar
larına eklenerek müterakki vergi sistemiyle Kazanç \ ve Buhran Vergilerine tâbi tutulduğu anla
şılmaktadır. Halbuki bütçesinde ayrı fasıl ve madde olarak tesfoit edilen maaş ve bu kabîl ödenek
lerin kendi tutarları üzerinden ayrı ayrı tâbi oldukları nispet dairesinde vergiye tâbi tutulma
ları icap eder. Ay başlarında maaşlarla birlikte verilpıesi hakkındaki hüküm bu ödeneklerin de 
ay sonunda değil maaş gibi ay başında verilmesini âjnir bir hükümdür. Maliye, birlikte verilir 
hükmüne dayanarak tediye miktarlarını toplamakta ve toplam üzerinden vergi kesmektedir. Bi
naenaleyh bu hükmün yorumlamak suretiyle halli icap edeceği cihetle gereğinin yapılmasına mü
saadelerini arz ve rica ederim. 

Ürfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 4/91 
Karar No. 21 

7 .VI . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

4936, 5017 ve 5027 sayılı Kanunla verilen 
tazminat ve ödeneklerden ne suretle vergi ke
sileceğinin yorumlanmasına dair Urfa Milletve
kili Vasfi Gerger tarafından Yüksek Meclise su
nulan ve 24 . V . 1948 tarihinde Komisyonumu
za havale buyurulan önerge, sahibi ile Maliye 
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelen
miş ve aşağıdaki sonuca varılmıştır. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 nci 
maddesi (Üniversitelerde veya üniversitelere 
bağlı öğretim kurumlarında eylemli olarak öğ
retim görevinde bulunan ve 30 nen maddeye 

göre; resmî veya özel bir işte bulunmıyan do
çent̂  profesör ve ordinaryüs profesörlere aylık-
larijde rektörlük, dekanlık enstitü müdürlüğü, 
lâboratuvar şefliği gibi üniversite içinde alınan 
ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev tazmi
natlarından ve devrim tarihi ders veya konfe
rans i ücretlerinden başka üniversitedeki klinik, 
lâboratuvar, seminer, atelye ve şantiye gibi ça
lışmalarına karşılık «Üniversite tazminatı» adiy
le hê r ay ayrı bir para verilmesini) âmirdir. 

50İ7 sayılı Kanunun birinci maddesiyle veril
mesi) lâzımgelen yargıç ödeneklerinin de aynı 



kanunun 3 ncü maddesiyle ay başlarında ve ay
lıklarla birlikte; 5027 sayılı kanunda birinci 
maddesiyle de bâzı memurlara verilen temsil 
ödeneğinin yine aylıkla birlikte ay başlarında 
verilmesi kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığının, Sayıştay karar ve mü
talâası dâhilinde bu tazminat ve ek ödenekle
rin, 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunununun 38' 
nci maddesinin 2 numaralı bendinin ikinci fık
rası hükmüne dayanarak bir defada tediye edil
mesi bakımından müterakki nispette vergiye tâbi 
tutulduğu, bu suretle muamele yapıldığı Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin ifadesinden anlaşılmıştır. 

Kazanç Vergisi Kanununun 38 nci maddesi
ne ait bu hüküm muhtelif tediyelerde vergi nis
petinin her tediye miktarı ayrı ayrı dikkate alın
mak suretiyle tâyinini emretmektedir. 

Gerçekten, ayrı ayrı olmıyan bir tediyenin 
müterakki nispette vergiye tâbi olması i'cabeder. 
Ancak 4936 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
istihkak sahiplerine her ay üniversite tazminatı 
adiyle ayrı bir para verileceğini açık bir şekilde 
belirtmesine ve 5017 ve 5027 sayılı kanunlarda 
da ay başlarında maaşla birlikte verilmesi kay
dının sırf bu tediyelerin maaş gibi aybaşında pe
şin olarak verilmesini sağlamak maksadiyle ko
nulmuş birer hüküm bulunmasına, bu gibi me
murlara muntazam olarak verilmesi kabul edilen 
bu paraların, kendini hissettiren bir ihtiyacı kar
şılamak amacını güttüğü besbelli olmasına, ge
rek maaş gerekse bu ek ödeneklerin bütçelerin
deki mevzu tahsisatlarının da ayrı ayrı fasıllarda 
yer almış olmasına ve iki tediyenin şeklen değil

se bile hükmen ayrı telâkki edilmesi gerektiğine 
binaen, maaşa eklenmeden ayrıca vergiye tâbi 
tutulması uygun olacağı gibi; kanun vazıının 
üniversite öğretim üyelerine, yargıçlara ve ^027 
sayılı Kanunun birinci maddesiyle de bâzı me
murlara temin ştmek istediği menfaatinde fazla 
kısılmasını sağlamak sureMyle kanunun ruhuna 
daha muvafık bir muamele teşkil edeceği mülâ
haza edilerek, maaşın ayrı, tazminat ve ödene
ğin de ayrı olarak vergiye tâbi tutulması lâzım-
geleeeği ve keyfiyetin yoruma ihtiyaç göstermi-
yecek derecede açık olduğu neticesie varılmıştır. 

Havalesi gereğince Adalet, İçişleri ve Bütçe 
Komisyonlarına gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Erzurum Llrfa 

C. Dursun&ğlu 8. K. Yetkin 
Kâtip 
Kars Ankara 

A. R. Bekman 
Balıkesir Bingöl 
E. Çelikiöz T. Banguoğlu 

İmzada bulunmadı 
Çanakkale Çorum Diyarbakır 
N. Ünen H. İlgaz O. Ocak 
İzmir Maraş Ordu 

E. Çınar Dr. K. îdÜ Y. Z. Ortaç 
Tekirdağ Trabzon İstanbul 
E. Ataç Z. Molaoğlu F. N. Çamlıbel 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğhı 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 4/91' 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

8 .XII . 1948 

Yargıç temsil ödenekleriyle üniversite taz
minatlarının tâbi olduğu vergi bakımından mü
terakki vergi sistemine tevfikan tevkifata tâbi 
olup olmadıkları yönünden işin yorum yoliyle 
halli Urfa Milevekili Vasfi Gerger tarafından 
vâki teklif komisyonumuza havale edilmekle 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır, olduğu halde 
önerge sahibi huzuriyle incelendi. 

Maliye Bakanlığınca Sayıştay karar ve mü
talâasına uyularak tazminat vel ödenekler 2395 
sayılı Kazancı Vergisi Kanununun 38 nci mad
desinin 2 numaralı bendinin 2 nci fıkrası hük
müne dayanarak bir defada tediye bakımından 
müterakki nispette vergiye tâbi tutulduğu ve 
tevkif atın bu esas dâhilinde yapıldığı anlaşıl
maktadır. 

( S. Sayısı : 291) 



Üniversiteler Kanununun 32 nci maddesi 
üniversite tazminatı adı ile her ay ayrı bir para 
verileceği 5017 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
yargıçlara verilecek ödeneklerin 3 ncü maddeye 
göre ay başlarında ve aylıklariyld birlikte tediye 
olunacağı 5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
tediyesi lâzımgelen temsil ödeneklerinin de ge. 
ne aylıklarla birlikte ay başında tesviye edil
mesi lâzımgeldiği hükümlerini ihtiva etmek
tedir. 

Gerçekten ayrı ayrı olmıyan bir tediyenin 
müterakki nispette vergiye tâbi olması icabeder. 
Ancak 4936 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
istihkak sahiplerine her ay üniversite tazminatı 
adı ile ayrı bir para verileceğini açık bir şekilde 
belirtmesine ve 5017 ve 5027 sayılı kanunlarda 
da ay başlarında maaşla birlikte verilmesi kay
dının sırf bu tediyelerin maaş gibi ay başında * 
peşin olarak verilmesini sağlamak maksadiyle 
konulmuş birer hüküm hulunmasma, bu gibi 
memurlara munzam olarak verilmesi kabul eli-
len bu paraarın, kendini hissettiren bir ihtiya
cı karşıamak amacını güttüğü besbelli olmasına, 
gerek maaş gerekse bu ek ödeneklerin bütçele
rindeki mvzu tahsisatlarının da ayrı ayrı fasıl
larda yer almasına, ve bu tazminat ve ödenek
lerin maaştan ayrı olarak mütalâa edilmesi ve 

iljd tediyenin şeklen değilse bile hükmen ayrı 
telâkki edilmesi gerektiğine binaen, maaşa ek
lenmeden ayrıca vergiye tâbi tutulması uygun 
olacağı gibi, kanun vâzıınm üniversite öğretim 
üyelerine, yargıçlara ve 5027 sayılı Kanunun 1 
nci maddesiyle de bâzı memurlara temin etmek 
isjtediği menfaatin de fazla kısümamasını sağla
nmak suretiyle kanunun ruhuna daha muvafık bir 
muamele teşkil edeceği mülâhaza edilerek, ma
aşın ayrı, tazminat ve ödeneğin de ayrı olarak 
vergiye tâbi tutulması lâzımgeleceği, ve keyfiye
tin yoruma ihtiyaç göstermiyecek derecede açık 
olduğu neticesine varılmıştır. 

; Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Kayseri Kırşehir Manisa 

R. özsoy S. 'Kurutluoğlu K. Çoşkunoğhx 
Ankara 

E. H. Ergun 
Denizli 

İV. Küçüka 
İstanbul 

. H. Oelenbeğ 
Manisa 

F. Uslu 

Antalya 
N. Aksoy 

Diyarbakır 
F. Kalfagil 

Kayseri 
"8. A. Feymğlu 

Mardin 
M. K. Boran 

Bursa 
A. Akgüç 
İsparta 
R. Güllü 
Konya 

H. Karagülle 
Muğla 

N. öman 

îçisleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
îçisleri Komisyonu 

Esas No. 4/91 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

11 . I . 1949 

Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in 4936, 5017 
ve 5027 sayılı kanunlarla verilen tazminat ve 
Ödeneklerden ne suretle vergi kesileceğinin yo
rumlanmasına dair olup Millî Eğitim ve Adalet 
komisyonlarınca incelenen önergesi ile mezkûr 
komisyonlar raporları İçişleri Komisyonunda 
müzakere olundu. 

Bahis konusu kanunların uygulanmaları ile 
ilgili Sayıştay ve Danıştay kararları da celp 
edilerek İçişleri ve Maliye Bakanlıkları temsil
cileri de hazır oldukları halde incelendi. 

Adı geçen kanunlara göre verilmekte olan 
ek görev istihkakları, makam tazminat ve öde
nekleri ayrı fasıl ve maddelerden başka haklar 

namı altında ödenmekte olup bunların bir bor-
drj) ile verilmesi kanunun âmir hükmü iktizası 
olmayıp sırf malî kolaylık ve kırtasiyede ihti-
saıj maksadına müpteni olduğuna ve idari dâva 
ikamesi ile Danıştaya baş vuranlar zaten leh
lerine karar almakta olup bu kabîl. emsal ka
ranlarından faydalanmak istihkak sahiplerinin 
aynı veçhile dâva ikamesi ile lehlerine karar 
istihsaline mecbur olmaktan kendilerini vareste 
kılmak zaruri ve hakkaniyete uygun olacağına 
binaen kanun vâzmm üniversite öğretim üye
ler jne, yargıçlara ve 5027 sayılı Kanunun birin
ci (maddesi ile bâzı memurlara temin eylediği 
ödeneklerin maaşlarından ayrı hesaplanarak 

(S . Sayısı: ^91) 



4 — 
ayrı ayrı vergiye tâbi tutulması gerektiğinde 
Adalet Komisyonunun görüşüne komisyonu
muzca da iştirak edilmesi uygun görülerek key
fiyetin yoruma ihtiyaç olmıyacak derecede açık 
olduğu oy birliğiyle kabul ve teslim edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere evrakiyle birlikte Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
İçişleri Ko. Baş. Öaşkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
C.Uybadtn A. futsun A. Eyidoğan 

... Kâtip 
Balıkesir 

F, Tiritoğtu 
Bolu 

E. Ş. Adal 
Giresun 
T. Ekmen 

Muş 
E. Onaran 

Siirt 
L. Tavus 

Amasya 
A. Eymir 

( Bolu 
/. Yalçın 
Kayseri 

Fikri Apaydın 
Niğde 
Ş. Süer 
Trabzon 
E, Orhon 

Bitlis 
M. Ertan 
Çorum 

S. Karafakıoğlu 
Konya 

M. Ş. Alian 
Ordu 

H. Şarlan 
Yozgad 

I, Olgun 

Maliye Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 4/91 
Karar No. 18 

19 :l .1950 

Yüksek Başkanlığa 

Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in 4936, 5017 
ve 5027 sayılı kanunlarla verilen tazminat ve 
ödeneklerden ne suretle vergi kesileceğinin yo
rumlanması hakkında Miilî Eğitim, Adalet ve 
içişleri Komisyonlarınca incelenen önergesi ile 
mezkûr Komisyonların raporları Komisyonumuz
ca da müzakere edildi. Bu husustaki kanunların 
tatbikatiyle alâkalı Danıştay ve Sayıştay kararla
rı da okundu. 

Bâzı üyeler, muhtelif kanunlarla ve Bütçenin 
ayrı ayrı fasıllarından verilen bu ödeneklerin bir
leştirilerek müterakki vergiye tâbi tutulması 
mütalâasını, reddetmiş iseler de, ekseriyet, aynı 
tahakkuk bordrosiyle, maaşla beraber aynı za
manda tahakkuk ettirilerek tediye olunması ve 
hepsi de memuriyet vazifesini ifadan mütevellit 
olması ve asıl maaşlarının mütemmimi sayılması 
cihetiyle daha ziyade Sayıştay görüşünü isabetli 
bularak müterakki vergiye tâbi tutulması kara
rma varmıştır. Bununla beraber bu vergilerin 
ana matrah kanunları olan 4936, 5017 ve 5027 
sayılı kanunların, tedvinleri sırasında Komisyo
numuzdan geçmediği cihetle mezkûr kanunları 
müzakere eden komisyonların daha ziyade sala
hiyetli olacakları da bir görüş noktası olmuştur. 

Bütçe Komisyonuna iade edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

Gümüşane 
(Mütalâamız ilişiktir) 

E. F. Ataç 

Bu Rapor Sözcüsü 
Tekirdağ 

Z. E. Cezaroğlu 

Çankırı 
R. Dolunay 

îstanphl 
(Mütalâamız ilişiktir) 

Salamon Adato 
Malatya ,.K 

M. N. Zaba 

Çorum 
N. At alay 
Kastamonu 
E. Çelen 

Tokad . 
C. Kovalı 

Muhalefet ,: 
1890 numaralı İktisadi Buhran Vergisi 

Kanununun 1 nci maddesinde tadadi olarak 
«maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hakkı huzur, 
aidat, ihtisas zammı ve bilûmum ikramiyeler 
ve her hangi bîr nam ile olursa, olsun bir bedel 
veya ayın mukabilinde çalışan mütehassıs
ların istihkakları» denildiğine göre bu kısmın 
müterakki esasa göre hesap edilmesi zaruridir. 

Makam tahsisatlarına gelince, bundan müs
tefit olanların terfih ve ikdarları kanun vazıın-
ca matlup otdt^una ve 2395 numaralı Kanu
nun 38 nci maddesinde : «muhtelif tediyelerde 
vergi nispeti, her tediye miktarı ayrı ayrı na
zara alınmak suretiyle tâyin olunur.» Şu hale 
nazaran makam tahsisatlarında Kazanç Ver
gisinin ayrı hesap edilmesi lâzımgelip bu tah
sisatın maaşla birlikte ödenmesi sadece tedi
ye kolaylığını ifadeden ibaret bulunduğu re-
yindeyiz. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
İstanbul Gümüşane 

Salamon Adato E. F. Ataç 
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S. Sayısı: 292 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl; Sadık Aldogan'm Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3/506) 

T.C. 
Başbakanlık Sİ. III .1950 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
G. No. : 6/1204 . ;! 

Büyük Millet Meclisi | Yüksek Başkanlığına 

5 . III . 1950 tarihinde Millet Partisinin Kumjtapı Bucak Şubesinin açılışı münasebetiyle Kum 
kapı Türbeli Caddesi 33 sayılı kahvehanede yapılan | umumi toplantıda Hükümetin mânevi şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif ettiği ve Cumhurbaşkanının i gıyabında teeavüzkâr sözler söylediği bildirilen 
Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alıjıan 17 . III . 1950 tarih ve 45/154 sayılı tezkere 
örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 17. I I I . 1950 tarij$ ve 45/154 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

İstanbul C. Savcılığından alman 9 . III . 1950 
5 . III . 1950 günü Millet Partisinin Kumkapı bucak şubesinin açılışı münasebetiyle Kumkapı 

Türbeli Caddeci 33 sayılı kahvehanede yapılan umumi toplantıda Hükümetin mânevi şahsiyeti
ni alenen tahkir ve tezyif ettiği ve Sayın Cumhurl 

gün ve 950/229 sayılı yazıda: 

aşkanmın gıyabında teeavüzkâr sözler söylediği 
bildirilen Afyon Milletvekili Sadık Aldağan hakkında T. C. K. nun 158 ve 159 ncu maddeleri 
uyarınca kovuşturma yapılmak üzere Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiş
tir. 

Adı geçen savcılığın yazısı örneğiyle 5 . III I. 1950 günlü zabıt varakası ve ilişiği, Anayasanın 
17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına 
sunulur. 

Adalet Bakanı Y. 
İmza 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Ada. Ko. 

Esas No. 3/506 
Karar No. 25 

22 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5 . III . 1950 tarihinde Millet Partisinin 
Kumkapı Şubesinin açılışı münasebetiyle Kum-
kapı Türbeli caddesi 33 sayılı kahvehanesinde 
yapılan umumi toplantıda Hükümetin mânevi 
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği ve Cum
hurbaşkanının gıyabında tecavüzkâr sözler söy
lediğinden dolayı suçlu sanılan Afyon Millet
vekili Gl. Sadık Aldoğan'ın milletvekilliği do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresi Karma Komisyonumuza ha
vale edilmekle İçtüzük gereğince ad çekme su
retiyle Hazırlama Komisyonu kurulmuştur. Bu 
komisyon 22 . III . 1950 saat 10 da Sadık Aldo-
ğan'ı dinlemeye karar vererek kendisine teb
ligat yapmışsa da mumaileyh yazılı olarak ver
diği . cevapta gelemiyeceğini bildirmesi üzerine 
evrak üzerinde inceleme yapılarak: 

1. Sadık Aldoğan adı geçen Millet Partisi
nin Kumkapı Ocağının açılış töreninde söylediği 
nutukta, Cumhurbaşkanının gıyabında lisanla 
tecavüzde bulunmakta ise de bu cürüm Ceza Ka
nunu hükümlerine göre terhipli cezayı gerekti
rir suçlardan olmaması dolayısiyle İçtüzük'ün 
180 nci maddesi gereğince soruşturma ve yargı
lamanın dönem sonuna bırakılmasını muvafık 
olacağı, 

2. — Adı geçen Sadık Aldoğan'ın aynı ko
nuşmasında «. . . . Hükümete bir şey söylene
mez, istediği kepazeliği yapsınlar...», «... San-
f ransisko'daki toplantıda sözünü tutmıyan iki 
rezil Hükümet kaldı, biri rezil Halk Partisi Hü-

\ kümeti, diğeri de rezil Sovyet Rusya Hükümeti-
'idîr...» « . . . Biz bunu tenkit ettiğimiz zaman 
herifler bizi tenkit ediyorsunuz diyorlar, yedik
leri boka bak kerataların, sizi tenkit etmiye-
lim de kimi tenkit edelim...» gibi sözleri sarf et
tiği dosyada mevcut 5 . III 1950 tarihli zabıt 
varakasından anlaşılmakla bu suretle Hüküme
tin mânevi şahsiyetini tahkir ettiği ve bu fiilin 

T. C. K. nun 159 neu maddesnîn tatbikim ge
rektirir terhipli cezalardan bulunduğu cihet
le Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre. Sadık 
Adoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasının icabedeceği sonucuna varmıştır. 

Karma Komisyonda, Hazırlama Komisyonu
nun bu raporu ve dosyadaki zabıt varakaları 
okunduktan ve yapılan görüşmelerden sonra 
Sadık Aldoğan'ın yukarda izah edilen yelemi 
T. C. K. nun 159 ucu maddesine giren terhipli 
cezayı istilzam ettiğinden Anayasa hükmü uya
rınca Milletvekilliği dokunulmazlığının kadırı-1-
ması lâzımgeldiğine çoğunlukla karar veril
miştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Ko* 

misyon Başkan Sözcü 
Tokad Konya 

Nazım Poröy Ali Rıza Türel 
Kâtip 
Samsun Afyon K. 

Dr. Sadi Konuk Karara muhalifim 
Hasan Dinçer 

Balıkesir Balıkesir Bursa 
Örgl. Kâzım Özalp O. N. Burcu A. Akgüç 

Bursa Bursa Denizli 
M. Baha Pars M. Erkmen N. Küçüka 
Erzincan Erzincan Erzurum 
A. Fırat 8. Sağıroğlu Ş. îbrahimhakkıoğlu 

İsparta İstanbul İstanbul 
B' Güllü A, ödül Karara muhalif 

O. N. Koni 
İzmir Kırklareli Manisa 

E. Oran Dr. F. Umay K. Coşkunoğlu 
Mardin Rize Tekirdağ 

M. K. Boran Dr, 8. A, Düemre F* öztrak 
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S. Sayısı: 293 
Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3/442) 

T. C. 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 

Başbakanlık 
özel No. : 6/4271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6 .XII. 1949 

baı 

Millet Partisi mensupları tarafından İstanbul'da muhtelif 
hane, Beşiktaş, Yenişehir ve Ortaköy semt ocaklarında t|ertip 
metin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği, Cumhur 
lunduğu ve kanunlara alenen sövdüğü bildirilen Afyon | 
sanın 17 nei maddesi hükümleri dairesinde gereken karar 
1 . XI I . 1949 tarih ve 264/605 sayılı tezkere örneği ik 
lanmla arzederim. 

tarihlerde Kâğıthane, Sarıyer, Top-
olunan umumi toplantılarda Hükiİ-

şkanmm gıyabında lisanen tecavüzde- bu-
1 Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında Anaya-
verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 

eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygı-

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 1 . X I I . 1949 tarih ve 264/605 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başkanlı 

ve İstanbul C. Savcılığından alman 18 . X I . 1949 gün 
Millet Partisi mensupları tarafından İstanbul'da muhtelif 

ne, Beşiktaş, Yenişehir ve Ortaköy semt ocaklarmda tertip 
mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği, Sayın Cumhurbajşk 
lunduğu ve kanunlara alenen sövdüğü bildirilen Afyon 
Ceza Kanununun 158 ve 159 ncu maddeleri uyarınca kovuktur 
nulmazhğmm kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılığın yazısı örneğiyle, hazırlık soruşturması 
si hükümleri dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olara 

?a 

949/532 sayılı yazıda : 
tarihlerde Kâğıthane, Sarıyer, Topha-

olunan umumi toplantılarda Hükümetin 
anının gıyabında lisanen tecavüzde bu-

Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında Türk 
ma yapılmak üzere Milletvekilliği dökıi-

kâğıtları, Anayasanın 17 nei mâdde-
'Î yüksek huzurlarına sunulur. * 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karına Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Ko. 

Esas No. 3/442 
Karar No. 24 

• 22 . III. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Partisi mensupları tarafından İstan
bul'da muhtelif tarihlerde Kâğıthane, Sarıyer, 
Tophane, Beşiktaş, Yenişehir ve Ortaköy semt 
ocaklarında tertip olunan umumi toplantılarda 
Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir etti
ği, Cumhurbaşkanının gıyabında lisan en tecavüz
de bulunduğu ve kanunlara alenen sövdüğünden 
dolayı suçlu sanılan Afyon Karahisar Milletve
kili Gl. Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 
6 - 4271 sayı ve 6 . XII 1949 tarihli yazısiyle 
ilişiği dosya, İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince 
adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komisyonu
na havale edilmekle bu Komisyonca dinlenmek 
üzere kendisine tebligat yapılmış ise de gelmedi
ğinden yalnız evrak incelenerek : 

1. Sadık Aldoğan'm İstanbul'da Millet Par
tisinin muhtelif toplantılarında Cumhurbaşka
nına gıyabında mütecavizane bir lisan kullandığı 
ve kanunlara alenen sövdüğü anlaşılmakta ise de 
bu cürümler Ceza Kanununun hükümlerine göre 
terhipli cezayı istilzam eden fiillerden olmaması 
dolayısiyle İçtüzük'ün 180 nci maddesi gereğin
ce soruşturma ve yargılamanın dönem sonuna 
bırakılması; 

2. Yine Sadık Aldoğan'm, 
a) 7 . VIII . 1949 tarihinde Kâğıthane köy 

ocağında yapılan toplantıda «.. . bizde de idare
nin, Romanya, Bulgaristan, en mülevves tanıdığı 
Moskof idaresi olduğunu belirterek utanmazlar, 
utanmazlar".... »; 

b) 13 . VIII . 1949 tarihinde Sarıyer Semt 0-
cağmda söylediği nutukta, da «İnsan Hakları Be
yannamesine imzasını koyan Halk Partisi Hükü
meti vermiş olduğu sözü tutmuyor, sözünü tut
mamaya biri Sovyet Hükümeti, diğeri Halk 
Partisi Hükümeti, bunlar bütün dünya utanmı-
yonlar mı? Bu memlekette millet işlerini Millî 
şef, onun adamları yani uşakları görüyor. «,» 
fbu Halk Partisi hükümetleri bu iktidarı ele ge
çirdikleri günden beri, bu uğursuz Hükümet...»; 

c) 16 . VIII. 1949 tarihinde Tophane Semt 

Ocağında da : «Cumhurreisinin de hükümetin
de kabahatini bu halk suratlarına vurabilir, 
hey utanmazlar, halka çamur gibi ekmek yedi
ren sersem Hükümet . . . . » , «Canı yanan va
tandaş Allah belâsını versin bu idarenin diye
bilir, Allah belâlarını versin diyoruz, evet size 
hakaret ediyorum....», 

d) 30 . 8 . 1949 tarihinde Beşiktaş semt oca
ğında da,. -«Demokrasinin birinci şartı Hüküme
tin millet tarafından seçilmesi demektir, şim
dikiler gibi Devlet başkasının elinde bir oyun
cak olurlarsa buna Hükümet değil maskaralık 
derler.» Efendisinden başka bir şey düşünmiyen 
bu Hükümet...», «bu idareye utanmadan arlanma
dan demokrasi diyenlerin.», 

e) 1 . IX . 1949 tarihinde Beyoğlu Yenişe
hir semt ocağında da, «bunlar abdal adamlar
dır, bu adamlar iktidara geçtikleri günden be
ri.. Sersem budala, burnunu görmekten âciz bu 
adamlara oy verilir mi? «Bu adamlar şimdi şe
fin tersi, şef de onların tersidir.» 

f) 4 . IX . 1949 tarihinde Ortaköy Mecidiye 
ocağında da «herkesin gözü önünde bu pis dik
tatörlük yıkılacaktır, bu pis, menhus diktatör
lüğü memleketten silip süpürmek istiyoruz, be-
hemahal bu pis diktatörlükten kurtulacağız; 

Gibi sözler sarf ettiği dosya içinde mevcut ve
sikalardan anlaşılmış olduğu bu sözlerle Sadık 
Aldoğan'm Hükümetin minevi şahsiyetini tah
kir ettiği ve Hükümetin mânevi şahsiyetini tahr 
kir ise Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi
ne göre tertipli cezayı gerektiren cürümlerden 
olduğu için Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre 
Aldoğan'm dokunulmazlığının kaldırılması ica-
bedeceği neticesine varılmış olduğu tanzim edilen 
bir raporla Karma Komisyonumuza arzedilmiş-
tir. 

Karma Komisyonda, Hazırlama Komisyonu
nun bu raporu ve dosyadaki zabıt varakaları 
okunduktan ve yapılan görüşmelerden sonra 
Sadık Aldoğan'm yukarda izah edilen eylemi 
Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesine giren 
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terhipli cezayı istilzam ettiğinden Anayasa hük
mü uyarınca milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması lâzımgeldiğine çoğunlukla karar ve
rilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonla

rından kurulan Karma Ko
misyon Başkan 

Tokad 
Nazım Poroy 
Kâtip 
Samsun 

Dr. Sadi Konuk 

Sözcü 
Konya 

Ali Rıza Türel 

Afyon K. 
Karara muhalifim 

U. Dinçer 

M 

Balıkesir 
tyrgl K. Özalp 

Bursa 
M. B. Pars 

Erzincan 
A. Ftrat 

Erzurum 
îbrahimkakktdğiu 

İzmir 
E. Oran 
Manisa 

K. CoşkunoğİM 
Rize 

Dr. S. A. Dihmre 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bursa 
Erkmen 

Bursa 
A, Akgüç 
Deniılf 

N. Küçüka 
Erzincan 

8. Sağtroğlu 
İsparta . istanbul 
R. Güllü A. ödül 

Kırklareli 
Dr. F. Vmay 

Mardin 
M. K. Boran 

Tekirdağ 
F. öztarh 
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Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldoğan'm Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 

raporu (3/(398) 

S Sayısı: 294 

T. C. 
Başbakanlık 

Taztişleri ve Sicü müdürlüğü 
ö. No. 6 - 3394 

15 .IX . 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Partisi mensupları tarafından 20 . VII . 194!) gecesi Karşıyaka Ar Gazinosunda ve 24 . 
VII . 1949 günü Ballıkuyu Ocak binasında tertip edihın toplantılarda Hükümetin mânevi şahsiye
tini alenen tahkir ettiği ve Cumhurbaşkanı aleyhinde lisanen tecavüzde bulunduğu ihbar olunan 
Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan hakkında kovuşturma yapılabilmesi için Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilme k. üzere Adalet Bakanlığından alman 6 . IX . 
1949 tarih ve 487/216 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Adalet Bakanlığının 6 . IX . 1949 tarih ve 487/216 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başkanlığa 

1949 tarihli yazıda: 
VII . 1949 gecesi Karşıyaka Ar Gazinosunda tertip 

tzmir C. Savcılığından alman 10 . VIII 
Millet Partisi mensupları tarafından 20 

edilen taplantıda söz alan Afyon Milletvekili emekli gleneral Sadık Aldoğan'm konuşma sırasında 
(burasını ingiltere mi sanıyorsunuz ? adam, Çörçil gibi adam kazanamadı ama, o memleketteki 
hükümetlerde namus vardır. Onlarda sandalyalarma yapışacak kadar zillet yoktur, yoksa işkem
besini doldurmak için iktidarda durmak zillettir, namuslu bir adam verdiği sözü yapmazsa o ada
ma ve o hükümete namussuz denir) ve 24 . VTI . 1949 günü Ballıkuyu Ocak Binasında tertip edi
len toplantıda konuştuğu sırada da (İkinci Dünya Harbinin sonunda Birleşmiş Milletler camiası
na biz de dâhil olduk, fakat milletin sırtına bir kâbus ^e ahtapot gibi yapışan şef ve onun hükü
metleri bulundukça vadedilen insan hakları hiçbir suretle sağlanamaz) demek suretiyle Hükü
metin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ettiği ve sayın Cumhurbaşkanı aleyhinde lisanen tecavüz
de bulunduğu ihbar olunan mumaileyh Sadık Aldoğan hakkında kovuşturma yapılabilmek için 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen bu olaylara ait soruşturma kâğıtları, Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek huzurlarına su 
nulmuştur. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonların lan kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu $2 . III. 1950 

Esas No. 3/398 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir ve tez
yif ettiği, Cumhurbaşkanına gıyabında lisanen 
tecavüzde bulunduğu ihbar edilen Afyon Karahi-
sar Milletvekili Sadık Aldoğan hakkındaki evrak 
Başbakanlığın 15 . IX . 1949 tarih ve özel 
6 - 2/3342 ye genel 8/6 - 3394 saydı yazısiyle Bü
yük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına gönde
rilmiş ve Başkanlıkça da Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyona tev
di edilmiş ve İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince 
(ad çekme) suretiyle ayrılan beş kişilik Hazırla
ma Komisyonuna verilmişti. 

Hazırlama Komisyonu tüzüğün adı geçen mad
desi hükmüne tevfikan 21 . III . 1950 Salı günü. 
saat 14 de Sadık Aldoğan'ı dinlemek üzere davet 
etmiş ise de gelmediğinden dosya üzerinde ince
lemelerini yaparak aşağıda yazılı sonuca varmış
tır : Bu Komisyonca incelenen dosya mündereca
tına göre: Millet Partisi mensupları tarafından 
20 . VII . 1949 gecesi İzmir'in Karşıyaka Ar Ga
zinosunda tertip edilen toplantıda söz alan Af
yon Milletvekili Sadık Aldoğan'in konuşma sıra
sında: (Burasını İngiltere mi sanıyorsunuz? Çor-
çil gibi adam kazanamadı ama, o memleketteki 
hükümetlerde namus vardır. Onlarda sandalya-
lârına yapışacak kadar zillet yoktur. Yoksa iş
kembesini doldurmak için iktidarda durmak zil
lettir. Namuslu bir adam verdiği sözü tutmazsa 
o adama ve o Hükümete namussuz denir.) ve 
24 . / VII . 1949 gününde yine aynı partinin 
İzmir Ballıkuyu Ocak binasında yaptığı toplan
tıda konuştuğu sırada (İkinci Dünya harbinin 
sonunda Birleşmiş Milletler camiasna biz de dâ
hil olduk. Fakat milletin sırtına bir kâbus ve 
ahtabot gibi yapışan şef ve onun hükümetleri bu
lundukça vadedilen insan hakları hiçbir suretle 
sağlanamaz) demek suretiyle Hükümetin manevî 
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği ve Cum
hurbaşkanı aleyhinde lisanen tecavüzde bulun
duğu yerlerinde tutulan 20 . VII . 1949 ve 
24 . VII . 1949 tarihini taşıyan 2 tutanakla tes-
bit ve bu tutanaklar mûnderecatı da onu imza 

edenlerin savcılıkta alınan ifadeleriyle teyit olun
muştur. Bu açıklama ve dosya münderecatına 
göre Sadık Aldoğan'a isnadolunan fiil: 

1. Cumhurbaşkanı aleyhinde ve gıyabında 
lisanen tecavüzde bulunmak, 

2. Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen 
tahkir ve tezyif etmek, 
den ibaret olmak üzere ikidir. 

1. Bu eylemlerden birincisi, yani (Cumhur
başkanı aleyhine gıyabında lisanen tecavüzde 
bulunmak) Türk Ceza Kanununun 158 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına göre cezalandırılması ica-
beden fiillerden bulunmasına ve Anayasanın 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılan yasak eylemler
den olmamasına mebni İçtüzük'ün 180 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmüne tevfikan bu eylem
den ötürü kovuşturma ve yargılamanın dönem 
sonuna bırakılması gerektiği sonucuna varılmış
tır. 

2. Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen 
tahkir ve tezyifte bulunduğu hakkındaki yasak 
eyleme gelince, 

Adı geçen Sadık Aldoğan'in, yukarda özet
lendiği gibi 20. VII . 1949 tarihinde yapılan top
lantıda konuşurken, Hükümetin yaptığı işleri 
tenkid ettiği, sırada ve mevzu tamamen Hükümet, 
icraatı ve. seçim işleri iken, seçimin Millî Şefin 
emriyle yapıldığı ve bunun mesulü Hükümet ol
duğu ifade edildikten ve Seçim Kanunu tadilâ
tına da temas, olunduktan sonra bilhassa : 

(Hasan Saka zamanında ecnebilere de göster
dikleri Seçim Kanunu iyi imiş, Hasan Saka di
yor ki, bu kanunla seçime girilebilir. Aklınla yaşa 
Allahın alığı, burasını ingiltere'mi sanıyorsun 
adam?. Çörçü gibi adam kazanamadı ama o mem
leketlerdeki hükümetlerde namus vardır. Onlar
da sandalyalarına yapışacak kadar zillet yoktur. 
Yoksa, işkembesini doldurmak için iktidarda dur
mak zillettir. Bizim Seçim Kanununu mütahas-
sıslara göstermeye lüzum yoktur. Bu işin yapıl
ması ancak namuslu bir hükümetin bulunmasın
da görülür. Ama bizim namusumuzdan şüpheniz 
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mi var?. Evet şüphe ediyorum. Şüphelenmek va
tandaşın- hakkıdır. 1946 daki marifetler unutu-
lamaz. O ateş yanıyor katiyen söndürülemez) de
dikten sonra mevzuu Devletlerarası münasebete 
intikal ettiren Sadık Aldoğan, . (İkinci Dünya 
Harbinden muzaffer çıkan Ruzvelt'le, Çörçil 4 
maddelik bir Atlantik Beyannamesi yaptılar. 
Birleşmişmilletler camiasına bizi de aldılar. Ha
san Saka oraya imza koydu. Bu Halk Partisi 
Hükümeti imzasını tuttu mu?. Bunu bu Halk Par
tisi Hükümetinden soruyorum?. Namuslu bir 
adam verdiği sözü yapmazsa o adam ve o 
Hükümete namussuz denir. Ya imzasını tatbik 
eder, Etmezse namussuzun kendisidir. Ben baş
kasını tanımıyorum. 159 ncu madde filân tanı
mıyorum. O halde ne halt etmeye bu imzanızı 
tatbik etmiyorsunuz) demiş ve 24 . VII . 1949 
tarihinde Ballıkuyu Ocak toplantısında yaptığı 
konuşmada da memlekette 41 seneden beri hakikî 
hürriyetin teessüs edemediğini Cumhuriyetin 
ilânından sonra da bir tek parti ve şef ile onun 
hükümetlerinin ve adamlarının arzusuna göre 
idare edildiğini beyan ve Hükümet icraatını ten-
kid ederken (İkinci Dünya Harbinin sonunda 
birleşmiş Milletler camiasına bizim de dâhil oldu
ğumuzu, fakat milletin sırtına bir kâbus ve bir 
ahtapot gibi yapışan şef ve onun hükümetleri 
bulundukça vâdedilen insan haklarının hiç bir 
surette sağlanamıyacağını) ifade etmiş olduğunu 
bildirmiş ve Hazırlama Komisyonu da buna kan
mış ve Sadık Aldoğan'm söylediği bu sözlerin 
ifade ettiği açık mâna ve konuşmanın genel 
konusu itibariyle Türk Ceza Kanununun 159 ncu 
madedsinin 1 ve 2 nci fıkraları hükümlerine uy
gun şekilde Hükümetin mânevi şahsiyetini ale
nen tahkir ve tezyif mahiyetinde olduğunu kabul 
etmiştir. Bu yasak eylem ve buna terettüp eden 
ceza ise Anayasanın 12 nci maddesinde yazılı ter-
hipli cezaları gerektiren suçlardan bulunduğun
dan ve Hazırlama Komisyonu da buna kandı

ğından bu madde için Sadık Aldoğan'in İçtüzük'-
ün J180 nci madesi hükmüne uyularak Milletve
killiği dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği 
sonucuna varmıştır. 

[Karma Komisyonda, Hazırlama Komisyonu
mu! bu raporu ve dosyadaki zabıt varakaları 
okujnduktan ve yapılan görüşmelerden sonra Sa
dık | Aldoğan 'm yukarda izah edilen eylemi, Türk 
Cezja Kanununun 159 ncu maddesine giren ter
tipli cezayı istilzam ettiğinden Anayasa hükmü 
uya|rinca Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması lâzımgeldiğine çoğunlukla karar ve-
rilnjıiştir. 

[Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üze
re "jSTüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma 
[Komisyon Başkanı 
[ Tokad 
j İV. Poroy 
| Kâtip 
[Samsun 

Bk. 8. Konuk 

Sözcü 
Konya 

A. R. Türel 

Ö\ 

M 

Balıkesir 
N. Burcu 

[Bursa 
Erkmen 

Erzincan 
8. VSağıroğlu 

istanbul 
A\ödül 

Afyon K. 
Karara muhalif 

H. Dinçer 
Bursa* 

A. Akgûç 
Denizli 

N. Küçüka 
Erzurum 

Ş. îbrahimhakkıoğlu 
İstanbul 

Karara muhalif 
F. H. DemireUi 

| İzmir 
| E. Oran ' 

Manisa 
\K. Coşkunoğlu 
\ Rize 

Dr\ S. A. Dilemre 

Balıkesir 
Orgl. K. Özalp 

Bursa 
M. B. Pars 
Erzincan. 
A. Fırat 
İsparta 

B. Güllü 
İstanbul 

Karara muhalif 
O. N. Koni 

Kırklareli 
Dr. F. Vmay 

Mardin 
M. K. Boran 

Tekirdağ 
F. öztrak 

mmm >• 
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S. Sayısı: 295 
2285 ve 2401 sayılı kanunlarla İşletilmesi Cenup Demiryolları Türk 
Anonim Ortaklığına verilmiş olan Demiryol İşletmesinin Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne Devri 
hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesindeki (Al
makta oldukları aylıklar) tâbirinin yorumlanmasına dair Başba

kanlık tezkeresi ve Ulaştırma Komisyonu raporu (3 /478) 

! T. C. * ? - T T - - ; •: r • • •" 
Başbakanlık 21 . I . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü , -•C; 

Tetkik Müdürlüğü T\ •*"••••-•''• • ' • " f -*•• **> - r , • 
Sayı: 72/131, 6 - 219 ~ . ; ^ > : • ••., 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortakığma verilmiş 
olan demiryolları işletmesinin Devlet Demiryolları ve Limanları iş] etme Genel Müdürlüğüne devri 
hakkındaki 5391 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine jıazaran Ortaklık emrinde çalışanlaradan 
Devlet Demiryollarına intikal eden personelin ücret intibakı, 3659 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yapılarak, 3173 sayılı Kanundaki muadili derecelere ithfrl edilecekler, ve almakta oldukları aylıklar 
intibak suretiyle kazandıkları derece aylığından fazla ise (diğer daire ve müesseselerde mükte
sep hak teşkil etmemek şartiyle ve aylıklarının artması; suretiyle telâfi edilinceye kadar) bu faz
lalığın ödenmesine devam olunacaktır. 

Bu maddedeki (almakta oldukları aylıklar) tâbirinderi sadece bahis konusu personele şirketçe 
aylık olarak verilen miktarmkastedildiği düşünülebieceği gibi, bu memurların ücretlerinin 1936. 
yılında yürürlüğe giren Devlet Demiryoları Barem Kanununa mütenazır olarak tesbit edildiği 
ve bilâhara Devlet Demiryolları Umumi idaresinin 4620 ve 5Q00 sayılı, kanunlarla ücretlere yaptığı zam
mın şirketçe nazarı itibara almmıyarak buna mukabil bu. personele, ücretlerinden ayrı olarak muhtelif 
adlarla fazla para verildiği ve bu zamlardan ha vat pahalılığı adı altnda genel olarak seyyanen 
her memur ve müstahdeme uygulanan zamla hizmet çeşitlerine göre Devlet Demiryolları memur 
ve müstahdemleri ayhklariyle teadül halinde bulunan personel ücretlerinin ayarlanmak istendiği 
anlaşıldığından (hayat pahalılığı) adiyle bu personelin aylıklarına ilâveten verilen para miktarı
nın da aylık tâbiri içinde sayı İm a sın m ıV.abedeee£i de düşünülmekte olduğundan ve aksi takdirde 
misal olarak, Devlet Demiryollarında bir kondüktöre 130, fen memuruna 260 lira verilmekte oldu
ğu halde. Cenup Demiryollarından intikal eden ayın. unvanlı memuriyetlerden birincisine 70, ikin
cisine de 125 lira verilmesi gibi gayri âdil bir ikilik doğajcağmdan konunun yorum, yoliyle çözülme
sine zaruret hâsıl olmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ive rica ederim. 
| Başbakan 

> Ş. Gûnaltay 



Ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Tllaştırma Komisyonu 4 . II . 1950 

Esas No. 3/478 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

2285 ve 2401 sayılı kanunların işletilmesi 
Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına 
verilmiş olan demiryol işletmesinin Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğüne devri hakkındaki 5391 sayılı Kanunun, 
ortaklık emrinde çalışan Türk uyruğu memur
ların ve hizmetlilerin Devlçt Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü emrine ge
çeceklerine ve bunlardan idarece hizmetlerinin 
devamı münasip görülenlerin 1 . I . 1948 tari
hinden itibaren Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmet
lilerinin haiz oldukları hakları iktisap edecek
lerine ve ücretlerinin 3173 ve 3659 sayılı kanun
lara göre intibak ettirileceğine dair olan geçici 
ikinci maddesinin son fıkrasındaki (almakta 
oldukları aylıklar) ibaresindeki hükmün Dev
let Demiryolları baremine de uygun olarak or
taklığın kendi memur ve hizmetlilerine verdiği 
aylık miktarlarına mı münhasır olduğu, yahut 
4620 ve 5000 sayılı kanunlarla arttırılmış olan 
Devlet Demiryolları idaresi aylıklariyle tena
zur ve teadülü sağlamak için ortaklıkça memur
larına ve hizmetlilerine aylıklarından maada 
seyyanen verilen (Hayat pahalılığı zammı) na 
da şâmil olup olmadığı hakkında tereddüt hâ
sıl olmuş olduğundan bu cihetin yorum yolu 
ile çözülmesi hakkında Başbakanlıkça Büyük 
Millet Meclisine sunulup Yüksek Baş
kanlıkça Komisyonumuza havale olunan 
21 I . 1950 tarihli ve 72/131 sayılı yazı 
Komisyonumuzun 1 . I I . 1950 tarihindeki top
lantısında Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri de 
Hazır oldukları halde okunup incelendi. 

Başbakanlığın yazısına v© komisyonumuza 
verilen izahata ğör-e: 

1. Ortaklık memurlarına ve hizmetlilerine 
verilen ayhkarm esasen 1936 yılında yürürlüğe 
giren Devlet Demiryolları Baremi kanunundaki 
miktarlara mütenazır olarak verildi ği-

2. Devlet Demiryolları Baremindeki aylık 

miktarlarının sonradan 4620 ve 5000 sayılı ka
nunlarla yapılan zamlarla artırıldığı ve bu du
rum karşısında ortaklıkça aylıklara zam yapıl
ması cihetine gidilmiyerek buna mukabil ortak
lık personelin (Hayat pahalılığı zammı) adiyle 
aylıklarından maada ve müsavi miktarlarda 
zamlar verildiği ve bu suretle ortaklık memur 
ve hizm-etlilerinin almakta oldukları aylıkların 
Devlet Demiryolları İdaresi memur ve hizmet
lilerinin aylıklariyle hizmet çeşitlerine* göre mu
adil bir miktara yükseltildiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda bu husus hakkında yapılan 
konuşmalarda şu kanaate varılmıştır: 

Geçici ikinci maddenin koyduğu sarih hü
küm Türk. uyruğu ortaklık memurlarından ve 
hizmetlilerinden idarece işlerinde devamı müna
sip görülenlerin idarnin memur ve hizmetilsri-
nin haiz olduğu haklarla idareye geçeceklerine 
ve bunların ücretlerinin 3173 ve 3659 sayılı ka
nunlara göre intibak ettirileceğini göstermek
tedir. 

tşbu geçici ikinci maddenin son fıkrasında 
da (Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin 
almakta odukları aylıklar girdikleri derece ay

ılığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde 
müktesep haik teşkil etmemek şartiyle ve aylık
larının artması suretiyle telâfi edilinceye kadar 
fazlalığın ödenmesine devam olunur.) denilmek
tedir. 

Geçici ikinci maddenin son fıkrasındaki (Al
makta oldukları aylıklar) ifadesi ortaklık me
mur ve hizmetlilerine verilen aylık miktarları 
ve aynı zamanda ortaklıkça bu miktarlara ilâve 
olarak verilen hayat pahalılığı zamlarını da 
hükmü içine almaktadır. 

Bu kanaata varan Komisyonumuz aşağıdaki 
yorumun kabulüne karar vermiştir. 
24 . V . 1949 tarih ve 5391 sayüı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin son fıkrasındaki (Almakta ol

dukları aylıklar) hükmünün yorumu 
(5391 sayıh Kanunun geçici ikinci maddesi-
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nin son fıkrasındaki «almakta oldukları aylık
lar» ibaresinin hükmü asıl aylıklara ilâve olarak 
verilen «hayat pahalılığı zamlarına» da şâmil
dir.) 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Çoruh Niğde 

A. R. E rem V. Sandal 

Kâtip 
Erzurum 
8. Altuğ 
Edirne 

M. E. Ağaoğullart 
Ordu 

Dr. V. Demir 

Ankara 
/. R. Ayaşh 

Konya 
R. Erel 
Ordu 

Amiral H Gökdalay 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
Y. Kalgay 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Görev 
sarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları 

S. Sayısı: 296 
ve Kuruluş Kanunu ta-

raporları (1 /757) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . / / / . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü i ' 
Tetkik Müdürlüğü • iS 

Sayı : 71 - 1552, 6/1095 \ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü görev ve kurulumu hakkında Tarım Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunun 9 . III . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaş. 
tınlan' Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş) olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/757 
Karar No. 133 

23 . III. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Görev ve 
Kuruluşu hakkında Tarım Bakanlığınca hazırla
nan ve Başbakanlığın 13 . III . 1950 tarihli ve 
6/1095 sayılı Kanun tasarısı, Tarım Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Tarım Bakanı Cavid Oral ve Dev]et Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdür vekili ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu kanun tasarısı Ankara'da bulunan Ata
türk Orman Çiftliğinin Tarım Bakanlığına bağlı 
ve tüzel kişiliği haiz bir müdürlük tarafmdan 
idaresini hedef tutmaktadır. Hükümet teklifini 
müzakeresine esas alan Komisyonumuzun yaptı
ğı değişiklikler aşağıda arzedilmiştir. 

Birinci maddede metne vuzuh verme bakımın
dan bâzı değişiklikler yapılmış, ikinci madde
nin (a) fıkrası ikiye bölünmüştür. 

Üçüncü madde (a) fıkrası mahiyetleri bakı
mından ayrı olduğu düşünülerek keza ikiye ay
rılmıştır. 

Dördüncü maddenin yedek sermayeye taal
lûk ejlen kısmına (satışı takarrür edip de mua
melesi tekemmül etmemiş) arazi hakkındaki hü
küm p.âve edilmiş ve bu maddedeki (yedek ser
mayece verilir) ibaresi (yedek sermayeye ekle
nir) şeklinde düzeltilmiştir. 

A.tmcı maddedeki (malî yıl) Ziraat İşletme
lerinde mûtat olduğu üzere takvim yılma çevril
miş vje maddenin sonuna Büyük MiDet Meclîsine 
sunuUn raporla bilanço ve kâr ve zarar hesap
larının Bütçe ve Tarım Komisyonlarından müte
şekkili bir Karma Komisyon tarafından tetkik 
edilerek Kamutayın tasvibine arzedileceği hük
mü eklenmiştir. 

1$ nci maddede kelime değişikliği yapılmış
tı!. i 

Tasarıya Tarım Komisyonunca Ankara Üni
versitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Ata
türk Orman Çiftliğinde staj görmeleri ve çift
likten (500) dönüm kadar bir arazinin tefrik 
edilerek deneme işlerinde kullanılmak üzere 
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Fakülteye tahsisi ve çiftlik binalarından bâzı
larının devir haricinde bırakılarak Devlet üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü emrine veril
mesi hükümleri eklenmiş bulunuyordu. Komis
yonumuz, staj işinin tüzel kişiliği haiz bu iki 
müessıeso tarafından karşılıklı anlaşma ile halle
dilebileceği mülâhazasiyle bu cihetin yalnız 
mazbataya dercini kâfi görmüştür. Ziraat Fa
kültesinin gerek deneme ve gerekse tatbikat iş
leri için büyük bir araziye ihtiyacı bulunduğu 
vo Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolarının 
müzakeresi esnasında komisyonumuzca bu ko
nu üzerinde önemle durularak Fakülteye böyle 
bir arazinin temini Hükümetten temenni edil
diği cihetle bu hükmün de tasarıdan çıkarılma
sı vo işin Hükümet tarafından önemle ele alın
ması uygun bulunmuştur. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
ne orman çiftliği içerisinde bir kısım gayrimen-
kullerin bırakılması çiftliğin bütünlüğünün mu
hafaza bakımından'muvafıkı mütalâa edilmemiş 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına bağlı ve 
tüzel kişiliği haiz olmak üzere Ankara'da Ata
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü kurulmuştur. 

Çiftliğin işletilmesi esasları Tarım Bakanlı
ğınca tesbit edilir. 

MADDE 2. — Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğü, bir müdürün idaresi altında bir müdür 
yardımcısı ile : 

a) Umumi ziraat işleri; 
b) Bağ, bahçe kültürleri ve ağaçlandırma 

işlrei; 
c) Hayvancılık ve hayvanat bahçesi işleri; 
d) Ziraat sanatları işleri; 
e) Ticaret, idare ve levazım işleri; 
f) Hesap işleri; 

şefliklerinden ve hukuk işleri servisinden teşekkül 
eder. 

Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti iş
letmeden elde edilen mahsullerin veya bunlar
dan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında de
ğerlendirilmiş olanlarının satılmasına munhasır-

vo esasen 120 milyonluk bir teşekkül olan Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ye
ni bir idare binasına ihtiyacı tabiî bulunduğun
dan Tarım Komisyonunca geçici birinci maddeye 
eklenen fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

Yukarda yapılan değişikliklerle Komisyonu
muzca kabul edilen tasarı Kamutayın tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü 
Diyarbakır Amasya 

/. / / . Tigrel A. K. Yiğitoğlu 
Kâtip 

Ankara Ankara Edirne 
F. öymen C- Gölet M .N. Gündüzaljj 

Erzincan İsparta İzmir İzmir 
N. Pekcan K. Turan S. Dikmen A. İnan 

Manisa Samsun 
F. Kurdoğlu M. A. Yörüker 

Seyhan Tokad 
A. R. Yüregir R. A. Sevengil 

dır. Lüzumu halinde müdürlüğün Tarım Ba
kanlığına bağlı müessese ve çiftliklerin elde et
tiği veya değerlendirdiği mahsullerden alıp 
satmasna Bakanlıkça yetki verilebilir. 

Müdürlüğün ziraat sanatları mevzuuna giren 
işlerde değerlendirilmek üzere dışardan .yapabile
ceği satmalmalara ait esaslar Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarınca birlikte tesbit olunur. 

MADDE 3. — Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğünün sermayesi yedi milyon beş yüz bin 
liradır. Bu sermaye aşağıda yazlı kaynaklardan 
sağlanır.: 

a) Bu kanunun geçici birinci maddesi ge
reğince, müdürlüğe devredilecek kıymetlerdeu 
borçlar düşüldükten sonra kalan kısmı; 

b) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü ödenmiş döner sermayesinden verilecek bir 
milyon ilra; 

c) Sermayenin yıllık safi gelirinden dör
düncü maddedeki kısım ayrıldıktan sonra kalan 
miktar; 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Ka 
nunu tasarısı 
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d) Lüzum ve zaruret İmlinde Genel Bütçe
den verilecek paralar. 

MADDE 4. — Sermayenin yıllık safi gelirin
den % 25 i yedek sermaye olarak ayrılır. 

Onuncu maddeye göre satılacak gayriınen-
kullerin ve satışı takarrür edip de muamelesi 
tekemmül etmemiş arazinin bilanço kıymetleriy
le satış bedelleri arasındaki fark doğrudan doğ
ruya yedek sermayeye eklenir. Yedek sermaye 
ancak 8 nci maddede yazılı maksat için kulla
nılır. 

MADDE 5. — Müdürlük, özel hukuk esas
larına göre idare olunur, işlemleri ve harcama
ları 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye ve 2 . VI . 1934 tarihli ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hü
kümlerine tâbi değildir. Bu işlem ve harcama
ların şekli, satınalma ve satma, yapma ve yap
tırma, kiralama ve kiraya verme ve hesap usul
leri, menkul ve gayrimenkul amortisman pay
ları ve müdürlük ile personelin görev ve yetki
leri Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte 
teshit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak 
esaslar dairesinde yürütülür. (Hükümetin 5 
nci maddesi) 

MADDE 6. — Müdürlüğün bütçe yılı takvim 
yılıdır. Her bütçe yılına ait bilanço, kâr ve za
rar hesaplarını o yıl sonundan itibaren üç ay 
içinde Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti
ne incelenmek üzere tevdi olunur. Umumi Mu
rakabe Heyetinin bu husutaki raporu bilanço, 
kâr ve zarar hesaplariyle Büyük Millet Meclisi
ne sunulur. Bu raporla bilanço ve kâr ve zarar 
hesapları Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Ta
rım Komisyonlarından müteşekkil Karma Ko
misyon tarafından tetkik edilerek Kamutayın 
tasvibine arzedilir. 

MADDE 7. — Müdürlüğün bütçesiyle me
mur ve hizmetli kadroları her yıl Tarım Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 
onamasiyle yürürlüğe girer. 

Atatürk Orman Çiftliği müdür ve memur
ları Tarım Bakanı, hesap işleri memurları Ma
liye Bakanı ve hizmetliler müdür tarafından 
tâyin olunurlar ve aynı usule göre işlerinden 
çıkarılırlar. 

(Hükümetin 7 nci maddesi) 

MADDE 8. — Çiftliğin bilançosu zarar gös

teren yıllarda bu zarar yedek sermayeden kar
şılanır. Yedek sermaye ile karşılanamıyan kı
sın. ertesi yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine ko
nacak yardım ödeneği ile kapatılır. 

(Hükümetin 8 nci maddesi) 

MADDE 9. — Müdürlüğün bütün malları 
DeVlet malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine 
suçj işliydiler Devlet malları aleyhine suç işli-
yenler gibi ceza görürler. 

Müdürlüğe ait gayrimenkuller, müdürlük 
adına tapuya tescil edilir. 

(Hükümetin 9 ncu maddesi 

MADDE 10. — Atatürk Orman Çiftliğinin 
bu kanunun yayımı tarihindeki sınırları için
de bulunan gayrimenkullerin gerçek veya tü
zel kişilere devir ve temliki ve kamulaştırıl
ması özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır. 

|Bu kanunun yayımı tarihinden önce resmî 
daitre ve teşekküllere, Devlet Ziraat işletmele
ri {Kurumu idare meclisi kararı ve Tarım Ba
kanlığının muvafakatiyle satışı takarrür et
miş; gayrimenkuller hakkında yukarıki fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Çiftlik içinde müteferrik durumda bulu
nan sahipli arazi parçaları Menafii Umumiye 
istimlâk Kararnamesi hükümlerine göre" kanın
la stırılabilir. 

(Hükümetin 10 ncu maddesi) 

MADDE 11. — Müdürlüğün memurları 
halikında 3 . VII . 1939 tarihli ve 3659 sayılı 
Kahun hükümleri uygulanır. 

(Hükümetin 11 nci maddesi) 

MADDE 12. — Çiftlik memurlariyle ailele
ri çiftlik hudut1 arı içindeki çiftliğe ait konuk
larla müdürlük tarafından mahallî rayice uy-
guty o1 arak takdir edilecek kira karşılığında ba
rındın1 abilirler. Çiftlikte ikametleri işletme ica
bından olan çeşitli hizmetlilerle sürekli işçiler 
ve bunların ai t leri Tarım Bakanlığı tarafından 
belirtilecek esaslar dairesinde müdürlükçe çif-
liğe; ait yerlerde parasız oturtulabilirler. 

MADDE 13. — Çiftlikte çalışan ve tş Ka
nununa tâbi olmıyan sürekli işçilerin işten doğ
ma hastalıkları halinde bunlar iki ay müddetle, 
ücretleri yarım verilmek ve tedavi giderleri ve 
yol paraları idare tarafından ödenmek suretiyle 
tedavi ettirilir. (Hükümetin 13 ncü maddesi). 
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MADDE 14. — Bu kanun hükümleri gere

ğince yapılacak devirlerde gayrimenkullerin in
tikal, ifraz, ferağ ve senetsizden tescil işlemleriyle 
devrin gerekli kaldığı diğer işlemler ve belgeler 
her türlü vergi, resim ve harçlardan ve müdürlü
ğün çiftlik hudutları dâhilinde sahip bulundu

ğu gayrimenkul!er Bina ve Arazi vergilerinden 
müstesnadır. (Hükümetin 1.4 ncü maddesi). 

GEÇİUÎ MADDE 1. - - 7 . VI . 1949 tarihli 
ve 5433 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 
ile Devlet Üretme çiftlikleri Genel Müdür1 üğü-
ne intikal eden kıymetlerden Gazi Orman Çift
liği ve Devlet Ziraat îgl etmeleri Kurumu Tica
ri İşletmeler Müessesesine ait para ve para hük
mündeki kıymet ve alacaklar, menkul ve gayri
menkul mal1 ar ve bütün hak ve menfaatler ve 
her türlü taahhüt ve borçlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki vaziyetleriyle ve ka-
yit, defter ve belgeleriyle birlikte Atatürk Or
man Çiftliği Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Yeni teşekküle bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren bir ay içinde Devlet Üretme 

Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ödenmiş döner ser
mayesinden bir defaya mahsus olmak üzere bir 
milyon lira verilir. (Hükümetin Geçici 1 nci 
maddesi). 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci madde 
gereğince yapılacak devirlerde mal değerleri Ma
liye ve Tarım Bakanlıklariyle Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü ve Atatürk Orman Çiftli
ği Müdürlüğü tarafından tâyin edilecek birer kişi
den müteşekkil dört kişilik bir komisyon marife
tiyle en son bilanço, yoksa defter değerlerine gö 
re tesbit edilir. Bilanço veya defter değerlerinin 
bulunmaması halinde değerler komisyon tarafın
dan doğrudan doğruya takdir olunur. (Hüküme
tin geçici 2 nci maddesi) 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(Hükümetin 15 nci maddesi) 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Hükümetin 16 nci maddesi) 
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