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Sayfa 
lıktan olan sorusuna İçişleri Bakanı Rük-
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Sayfa 
ması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe 
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3. — Antalya eski Milletvekili Niyazi 
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İO. — Sanayi ve Ticarette İş Teftişi 
hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ra
poru (1/61) 

Sayfa 

116 

Saytfı 

11. — Yol işleri için benzinden alına
cak vergi hakkındaki 533>6 sayılı Kanuna 
ek Kanun tasarısı, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Kojnisyonte raporları (1/23) 116:120 

mmm* 

1 - GEÇEJ? TUTANAK ÖZETİ 

Birinai Oturum 
Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye gidecek 

olan ^Mrk silâhlı kuvvetleri mensuplarına ka
nunlarımızda yazılı harb hali hükümlerinden 
hangilerinin uygulanacağı hakkında Bakanlar 
Kurulunea iirtihaz edilen karar suretinin sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi okunarak 
ta$l#i edinildi. 

Muğla Milletvekili Nuri Ozsan'ın, Türkiye 
©umhiiriyeti Emekli Sandığı Kanununun 30 ncu 
maddesinin (B.) fıkrasının yorumlanmasına dair 
olan önergesinin (Geçici Komisyondan sonra 
Bütçe Komisyonunda görüşülmesi hakkında 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, okundu. 
Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan birer 
üye alınarak kurulacak Geçici Komisyonda gö
rüşüldükten sonra önergenin Bütçe Komisyonu
na verilmesi, kabul edildi. 

Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'm, Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesâöin değiştirilmesine dair olan Kanun 
teklifi isteği üzerine geri verildi. 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere as

kerî birlikler halinde yabancı, ülkelere gönderir 
leeek oydu «^wsapkrmwı aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları 
hakkındaki Kanun tasarısının tümü üzerinde 
görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

* tkvnm Otumm 
Birleşmiş Mütetler emrine verilmek üzere asr 

kerî birlikler halinde yabameı ülkelere gönderile
cek ordu mensupların aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hak
kındaki Kanun,. kabul olundu. 

Birleşmiş Milletler emrinde Kore'de savaşır
ken şehit düşen kahramanları taziz için bir daki
kaBüyük Millet Meclisinin ihtiram sükûtunda 
bulunmasına dair olan önerge kabul olundu ve 
ayakta bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

8.XIÎ.1$50 ©uma günü saat M te toplanıl
mak üzere Birleşime son vewldi. 

BaşkanveMli Kâtip 
Balıkesir Milletvekili »' ' ^stanfettİ Milletvekili 

8. Yırcalı F. TM 
Kâtip" 

fokad Milletvekili 
M. önal 

HAVALE BDtLEK KA4ITLAR 

').. - - Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünselin, Gedikli Erbaş Kanununa geçici bir 
madde.eklfiimesine dair Kanun teklifi (2/74) 
(Millî^ftvunma Komisyonuna); 

2. — İstanbul Mifletvekdti İhsan Altmel ve 
Ağrı Matavekiîi €elâl Yardımcı'mn, iş Kanu-
nanan *Msa amddelfiaânin değiştirilmesi hakkın
daki SSİStsayüı Kaaısmaa 2 i m maddesinin (A) 
fıferaaıam dıftğişthîümesine dair Kanun teklifi 
(3/75) Maluma îKoBâsy®nuna). 
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Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Firuzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

VEEÇLER 3. — DEI 

1. — Zonguldak Milletvekili Yunus Muam
mer Alakant'm geçen tutanak hakkında demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Zaptı sabık hakkında küçük bir maruzatta bu
lunacağım: 

Geçen celsede, harice sevk edilen askerî kı
talara tahsisat verilmesi hakkındaki Kanuna 
rey verilmesi hakkında C. H. P. Grupu namına 
beyanatta bulunan Avni Doğan arkadaşımız, 
bu kanunun âtiye ait hâdiseler hakkında B. M. 
Meclisinin muvafakati alınmaksızın asker şevki 
gizi bir hâdiseyi ihtiva ettiği için rey vermiye-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1.— Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, 
Devlet Memurları ' Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi (4/83). 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kim-
yalaboratuvam, kapalı manej, sığınak ile Kızıl
cahamam'daki Orman Sarayı, Dolmabahçe Sara
yı karşısında yaptırılan stadyum sahasına katı
lan arazi ve Millî sarayların teftişi neticesi hak
kında Başbakanlıktan olan sorusuna Tarım Ba
kanı Nihat îyriböz'un sözlü cevabı (6/90) 

çeklerini ifade etmişlerdir. Halbuki bendenizin 
ve benim gibi düşünen arkadaşların anladığı
mıza göre, bu bir malî kanundan ibarettir. 

Nasıl hariçte bulunan hariciye memurları
na, mevkilerinin icabı, daha fazla tahsisat veri
liyorsa, hariçte bulunan Türk kıtalarının da, 
gerek erlerine, gerek subaylarına, mevkileriykf 
mütenasip bir tahsisat vermeyi tazammun eden 
bir malî kanundan ibarettir. 

Bu kanunu kabul etmekle Büyük Millet Mec
lisi, ne, Anayasada tadilât yapmış, ne de Hükü
metin Anayasa mucibince mevcut olan vecibele
rinden bir tenzilde bulunmuştur. 

Bu hususun da zapta geçmesini arzediyorum. 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 2/5 sayılı 
Kanun teklifinin geri verilmesi için icabeden 
işlemin yapılmasına Yüksek müsaadelerini say
gılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda söz

lü oolarak Başbakan tarafından cevaplandirü-
masmı dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Reisicumhur köşkünde mevcut bulunan 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 90 — 



!B : 16'. 8.1 
kimya lâboratuvârı, kapalı manej, sığınak ve Kı
zılcahamam'da yapılan Orman Sarayının müşte-
temilât ve teferruatı nelerden ibarettir. Devlet 
bunlar için ayrı ayrı ne kadar para sarfetmiştir. 
Bu sarfiyat ve inşaat kimlerin emir ve kararları 
ile yapılmıştı. Bu sarfiyat mevzuata uygun de
ğilse kimlerin bu sarfiyatı ödemesi ieab etmek
tedir. Hükümet bu hususta ne gibi bir karar al
mak niyetindedir? Millet bunun cevabını Hükü
metten istiyor. 

2. Dolma Bahçe Sarayı karşısındaki stad
yumun ön kısmını teşkil «den yerde vaktiyle 
mevcut îstabliamire ne suretle bu inşaata katıl
mıştır. îstabliamire ve bundan maada bu yapı
ya kanlan arazi ve.emlâk nerelerden ve kimler
den istimlâk edilmiş veya satın alınmıştır. Bun
lar için ayrı ayrı kimlere ne miktar para Dev
let tarafından ödenmiştir. 

3. Saraylar Hükümet tarafından teftişe tâ
bi tutulmuş olduğunu gazetelerde okuduk. Bu 
hususta alman raporlar muhteviyatının aynen 
okunması. 

BAŞKANVEKÎLÎ HULÜSÎ KÖYMEN (Bur
sa) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Sinan Teke-
lioğlu'nun Başbakanlığa tevcih ettiği bu sual 
mevzuatımız bakımındajı T. B. M. M. Biyaset 
Divanına teveccüh etmesi gereken bir sualdir. 

Malûmu Devletinizdir ki, saraylar ve Cum-
hurriyaseti köşkü ve bunların muhteviyatı olan 
eşyanın muhafazası ve ihtiyaçlarının tanzim ve 
idaresi, tahminime göre 1932 yılında çıkan Büt
çe Kanunu ile doğrudan doğruya Yüksek Mecli
sinizin Riyaset Divanına tevdi edilmiş vezaiften-
dir. Bu itibarla bu vazifelerin sureti icrasına ta
allûk eden bu sualin de Riyaset Divanına tevcih-
edilmesi gerekir. Tüzüğümüzün 215 maddesi bu
nu mümkün kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşım Sinan Tekelioğlu, Riya
set Divanına böyle bir sual tevcih buyurursa, 
Riyaset Divanı da sözlü veya yazılı olarak yüksek 
heyetinize bu sualin cevabını arzeder. 

Bu bakımdan meselenin muhatabı Riyaset Di
vanı olduğunu arzetmek zarureti ile söz almış 
bulunuyorum. 

.SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; makam ve merci değişmesi oluyor, sözlü 
sorumda. Bendeniz de aynı soruyu Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine tabii takdim edeceğim. 
Yalnız Meclis Başkanlığından bir an evvel, Türk 
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Milletinin sabırsızlıkla beklediği bu meseleyi 
milletin ıttılaına arzetmesini rica ederim. 

Yalnız sualimin birisi Tarım Bakanlığına 
tallûk ediyor. Mümkünse kendilerinin cevap 
vermesini rica ediyorum. 

TARIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (Ça-
nakka) — Efendim, Tekelioğlu'nun sualinin 
içerisinde saraylardan hariç kalmış bir de Çam 
Orman Sarayı verdir. Onun için müsadenizle 
bendeniz izahat vereyim. 

Kızılcahamam Sarayı unvaniyle kaydettik
leri bir köşktür. Bu köşkün adı büyük orman 
evi namiyle dosyalarda bulunmuştur. 

Kızılcahamam Sarayının müştemilâtı ve te
ferruatı; 

Kızılcahamam Sarayı, Kızılcahamam Köş
kü, (Büyük Orman evi) adiyle anılmaktadır. 

1 salon, 18 oda, 5 koridor, 1 mutfak, 5 ban
yo, 1 hizmetçi odasından ibarettir. 

Büyük köşkün bir de (Küçük Orman evi) 
adlı 1 salon, 3 hol, 3 oda, 1 banyo,, 1 mutfak 
ve 1 ofisten ibaret eki vardır. 

S — Devlet bunlar için ne kadar para sar
fetmiştir? 

Her iki köşk için 452 914 lira sarfedilmiş-
tir. Bu, yalnız inşaat bedelidir. 

S —- Bu sarfiyat ve inşaat kimlerin emri ve 
kararı ile yapılmıştır1? 

Bu köşklerin inşası mezuniyetine dair Or
man Umum Müdürlüğü dosyalarında herhan
gi bir karar bulunamamıştır. Bu sorunun ce
vabı hakkında şimdilik tahkikatı işkâl etme
mek üzere bundan fazla tafsilât vermeği 
mahzurlu görmekteyiz. 

Yalnız bugüne kadar vardığımız netice; 
tamamen kayfî ve hususi maksatlara ve tepe
den inme emirlerle yapıldığı ve millete ait ye
kûnu milyonlara baliğ tahsisatın toprağa gö
mülmüş olmasıdır. Orman bünyemize arız o-
lan bu eski paraziter işlerin bugünkü orman
cılık perişanlığının en büyük bir sebebi oldu
ğunu kabul etmek lâzımgelir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler neticesin
de bu inşaat, mevzuata uydurularak yapılmış, 
umumi usul ve teamüller dairesinde yetkili ma
kamlarca tasdik ve onaylanmamıştır, inşaatın 
muntazam bir plâna göre yapıldığına dair de 
dosyalarda hiçbir kayıt bulunamamıştır. Bu 
işin dikkate şayan tarafı şudur: Zamanın Bü-
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y&k İlilLet Meeiöir âftgnştflSf Komisini*, bu bi
nalarla resmî d«ireter ve limanlara sarfedilen 
Cananın 2 220 000 liraya baliğ olduğunu göre
rek badema Orman Umum Müdürlüğünün böyle 
inşaattan kaçınarak hakiki ihtiyaçlara göre in-
şa&bta b«J«»aiftii'kaydiyle bilançonun tasdiki 
teklifini yapmış, ve zamanın Büyük Mllet Mec
lisi de 1 . I I I . 1950 gün ve 5563 sayılı Kanunla 
bu,teklifi kabuj etmiştir. 

Buna rapflMiı, bütün bu işler teşkil olunan 
bir heyetçe tetkik ve tahkik edilmekte olduğu 
gibi, Bayindı^Ük Başkanlığından istenilen mü
hendislerle bu binaların maliyetleri üzerinde ay
rıca incelemeler yapılmaktadır. Alınacak ne
ticeye göre sorumlu görülecekler hakkında ge
rekli takibata başlanacaktır. 

Soramın son 'fıkrası bu binaların ne yapıla
cağına t*ftM?&k etmektedir. 

Olduk-ça mühim bir servetin metruk ve mu
attal bir halde kalmaması için Hükümetiniz bun
ların verimli ve halk menf autlarında ve belki de 
sıhhat işlerinde kullanılması hususlarını tetkik 
ettirmekteyiz. (Alkışlar). 

•••StUatN TBKMiM)&LU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bu mesele ile bendeniz aşağı yukarı 
®&kim «e»e«len beri uğraşırıan. Bu sualleri ve bu 
hususa dair olan noktaları o zamanın Bakanla-./ 
nncten sormuştum. Ve aldığım ©evaplarm bir 
kjsmmı da kayda müstenit olarak aı»zedee»ği»ı. 
Yalnıs evvelâ tfwm söylemekliğime müsaade bu-
yunm«z ki, Türk Milletinin başına en mühim 
M â i$m İktisadi Devlet Teşekkülleridir. İşi-
tiyopua ki, yeai Hükümet de Devlet Denizyolları-
m da İktisâdi Devlet Teşekkülü haline koya-
caklarmış. Bir belâ daha getirmeyin, çok rica 
ederim. 

Şimdi gi&etâm -Orman idaresine. îki buçuk 
Hffüyitti ifca sarf ederek şefl«î?îftin istirahatına 
tahsis eöümejk üzere şahane bir orman sarayı. 
yapıttan eski idare, arkadaşlar bilir, yeni arka-
daşlar da ha yal butça geldiği zaman >göreeek-
foa?Öir M, Türk Devletinin en büyük varidat 
kaynağı olan Orman İdajesi Türk Milletine ne 
İE*$*r kazanç verir... Böir misimzl 250 Ma lira. 
JMaHı, :fafcrröian şu Orman idaresi, Türk Mil
letinin, saçı Mtmemiş yetimlerin haklarını •ala
rak, o idaredeki insanjlara otomobiller, kâşane
ler, temin ettö^k için her sene Büyük Millet 
Mteclisi treaüa^» 14 buçuls; milyon lira ilâve ede
rek tsctekârİık gösteririz. Fakat iş bununla 
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hifcnez. İktisadi Dısvtet TeşekküJİeri himm mem
lekette şöyledir; aldığı parayı istediği gibi kul
lanacak, fakat onlardan kimse sual sormıyacak. 
Kimseye hesap vermiyecek bir nevi tahsisatı 
mesturedir arkadaşlar. Onun için zinhar ikti
sadi Devlet Teşekkülleri yapmaya gitmiyelim. 
Eğer bu şekilde teşekküller yapmaya kalkar
sak, işte size Orman İdaresinin iktisadi Devlet 
Teşekkülü halinde idare şekli. Her sene için 
orman mamulâtım tedvir için ayrıca 71*80 mil
yon liralık bir bütçesi vardır. Orman Kanunu
na göre bu bütçe evvelâ işletmeler tarafından 
tanzim edilir, .Genel Müdürlüğe gönderilir. Ta
limatname ahkâmına göre, kanun değil, nizam
name-de değil, talimatname ahkâmına göre, Ge
nel Müdür kahramanca bu bütçeyi tasdik eder, 
Tarım Bakam da karşıdan seyreder. Nasıl yi
yecekle?, diye.. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, işte Türk Milleti 25 sene ıstırap 
çektikten sonra sizi bilhassa bunun içwı bura
ya gönderdi. Bu işleri düzeltin, diye.. Biz Af 
Kanununda bir yanlışlık yaptık. Aman onu dü
zeltelim. 

BAŞKAN — Sadede geliniz. 
SlNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Şimdi 

75 milyon liramız mektepten yeni çıkmış, Dev
let hizmetinde bulunmamış g'enç, dinç orman 
mühendislerinin eline terkedilir* istedikleri gi
bi, babalarının çiftliği gibi ormanın içine ame
leleri sokarlar. Ellerinde orak biçerler. Bu sene 
orman mmtakasmda tetkikat yaptım, incecik 
çamları kesmişler. Adetâ ağladım. Hani vak
tiyle beğenbedikleri bir kanun vardiya, biz onu 
kaldırdık, o zamanki Orman Kanunu ancak or
manda yetişmiş ağaçların damgalanıp kesilme
sine müsaade ederdi, damgalanmadıkça keselemi
yordu. 

Arkadaşlar bugün ormanlarda,on senelik odun 
var, hiç el sürülmemiş, düşünülmemiş ki, bu ağaç
lar %eş senede beş misli fazla büyüyecekti. Kini
şe birşey söylememiş, ne ariyan var, ne soran. 

Türk milleti bu kadar fedakârlık yaptıktan 
sonra Orman idaresi odunun kilosunu 7,5 kuru
şa veriyor. 

BAŞKAN — Orman Bütçesi tetkik edilirken 
bunları söylersiniz, lütfen soru konusu üzerinde 
konuşunuz. 

SINAN TE'KEütüĞLU (Devamla) — Yal
nız arkadaşlar Hükümetten rica ediyorum, bu 
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odunun kilosunu hiç olmazsa iki kuruşa indirsin
ler, çünkü halk ıstırap içindedir, kış basmıştır. 

Arkadaşlar, milletin kaniyla kazanılan bu pa
ra ile kendi şereflerine orman sarayı yapan in
sanların Devletin kanunları yakasına yapışıp ye
re çarpmalı. Milletin ıstırabı dinsin elemi dur
sun. 

Arkadaşlar; bu yapmış oldukları fuzuli mas
rafları birer birer huzurunuza getireceğim ve 
getiriyorum. Daha birçokları var tabiî şırası ile 
getirmek lâzım. Ama sakın bizi izaç ediyor deme
yiniz, bu soru değil Hükümete yol göstermektir, 
bu ihbardır. Biz ihbarı Büyük Millet Meclisinin 
â^ası sıfatiyle yapıyoruz. Bizim itimat ettiğimiz 
arkadaşlarımız Hükümetimiz, bunların yakasına 
yapışsınlar. Şayet Af Kanununda fazla aksaklık 
varsa onu lütfen bir tâdille getirsinler üzerinde 
tadilât yapalım. Ofiste olduğu gibi 170 dosyayı 
üç günde tetkik eden müddeiumumiden bir sual 
sorsunlar. (Alkışlar). 

TARIM BAKANI NİHAT EYRİBOZ (Ça
nakkale) — Efendim, Sayın Tekelioğlu biraz 
mevzu haricine çıktılar. Bu münasebetle ben de 
bu mevzuda bir iki noktayı aydınlatmak isterim. 

Haklıdırlar. Bu ormanlar eskiden, altın para 
zamanında Devlete altın varidat getirirlermiş. 
Fakat eski idarenin yaptığı kanunlarla orman ta
mamen yıpranmış, varidat yerine Devlet Büt
çesinden para sarf edilmeye başlanmış. 

Ben bir, iki rakam üzerinde duracağım. Or
man teşkilâtında yaptıkları binaların bedeli 2,5 
milyon lira değildir, 25 - 30 milyon liradır, 30 
milyon liralık bina yapılmıştır ve bunların bâzı
ları için 2,5 - 3 milyon lira sarf edilmiştir, içle-
ra^te- 80 Bene sonra ormanın işletilmesi ieabetti-
ği zaman kullanılacak binalar vardır. 

Devletinizin, yeni Hükümetinizin, Orman 
Teşkilâtının başına geçer geçmez ilk yaptığı iş, 
Orman Bütçesinden 22 milyon lira tasarruf et
miş bulunmasıdır. (Soldan bravo sesleri, alkış-
ter). 

Ve yeni yaptığımız kanunlarla da bu orman 
israf inin önüne geçeceğiz. Bundan başka yaptı
ğımız talimatı tetkik etmek suretiyle halkın or
man için faydalı olmasını da sağlamış bulunu
yoruz. 

2. — Seyhem MilletveMii Sinan TekçU&ğlu'-
nun, Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menkul ve pay-
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rintmkul muffian ile 
fo»«%aÛM* kakkmtkt 
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kenâmım v&ilen» Mymetli 
*om-

1Ö.XI .19Ş0 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın sözlü olaımk Meclis hu
zurunda Başbakan tarafından ce^aplaaaöhrüma-
sını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Atatürk'ün vasiyeti hakkında Türk Mil
letinin malûmatı yoktur. Bilhassa vaziyeti ma
liyesi öyle bir vasiyete muhtaç olmıyacak kadar 
yüksek olam Başbakan oğaU^trına tahsil masra
fının vasiyetnamede yer aldığı şayiası dolayı-
siyle bu vasiyetnamenin bütün muhtevası ile 
efkârı umumiyeye arzetmek vazifesi demokrasi 
rejiminin birinci kabinesi olan Adnan Mende
res Hükümetine düşen en önde gelen bir vazi
fedir. 

2. Bu vasiyetname tarihi ile Ata'nın ölüm 
tarihi arasında ne kadar zaman geçmiştir. 

3. Atatürk 'ün nakit, menkul ve* gayrimen
kul emvali miktar ve ecnası nelerden ibarettir. 
Bunlardan hangi şahıs ve müesseselere neler 'ba
ğışlanmış veya vasiyet edilmiştir. Bu vasiyet
nameye göre taksim hangi resmî makam ve mü-
esseselerce kanuni şekillerine uygun olarak ya
pılmıştır. 

4. Atatürk'e belediyelerden, ecnebi Dev
let reisleriyle müesseselerinden _gelen kıymetli 
hediyeler ve nakitler var mıdır? Varsa bunlar 
nelerden ibarettir. Bunlar halen nerede ve kimle
rin ellerindedir. 

MÎLDÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa^) — Efendim, bu sotaudaki 
Barbakana taallûk eden kısmım gelecek hafta
ya tehirini riea ederim. 

BAŞKAN — fenci «©rtıyu bir hafta «oiltsaya 
talik ettik. 

3. — istanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'm, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyattan hakkında Sağhk ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/102) 

SAŞKAN 
(Yok sesleri). 

<Meaek Bi 

Andre Vahram Bayar fok mai 

şbae baıafahmştor. 

m 
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4. •— Antalya Milletvekili Bürha/nettinf Onat'-

•%n, memleektiri sağhk durumunu ve teşkilâtım 
düzenlemek için %e gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/103) 

(Sağlık Bakanı yok sesleri). 
BAŞKAN — Sağlık Bakanı bulunmadığı için 

gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nm, zi
rai kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında huH-
lanılan akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleke
tin iktisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates 
mahsulü hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı Ni
hat îyriboz, Bayındırlık Bakanı Vekili Çalışma 
Bakanı Hasan Polatkan ve Ticaret Bakanı Züh-
tü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevapları (6/104) 

25 . XI . 1950 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

1. Memleket nüfusunun yüzde seksenini 
teşkil eden köylümüzün (başlıca iştigal sahası ve 
temel dâvamız olan zirai kalkınma mevzuunda 
Hükümetçe ne gibi tedibirler alınması düşünül
mektedir1? Şimdiye kadar yüzüstü, (bırakılan ve 
yalnız sözden ibaret kalan, tohum ıslah ve haşa
ratla müeadele "konularında ne gihi hazırlıklar 
vardır? 

2. Hükümet ziraat işlerinde kullanılan 
traktör ve benzeri motorlu vasıtalara verilmek
te olan akaryakıt fiyatlarında tenzilât düşünü
lüyor mu? 

3. İktisadi kalkınmamız için halletmek mec
buriyetinde »olduğumuz ana dâvalarımızdan bi
ri de şüp'he yok ki, yo] meselesidir. 

Halen yürürlükte (bulunan Şose ve Köprü
ler Kanunu ve tatbikatında büyük aksaklıklar 
mevcuttur. Binaenaleyh (bu kanunun tadili ci
hetine gidilmesi ve Yol Vergisinin vatandaşla
rın iktisadi vaziyetlerine göre ayarlanması ve 
fakir köylünün bu verigiden istisnası hususunda 
Hükümetçe ne düşünüldüğü? 

4. Halen iktisadi sefaletin bütün şiddetiyle 
hüküm sürdüğü bâzı Ibölgelerde; Ibilhasfea Kara
deniz kıyılarında, Hükümete, hankaya, koope
ratife ve tüccara gırtlağına kadar borçlu bulu
nan köylünün kalkınması ve hele Karadeniz 
halkının yegane 'geçim kaynağı olan fındık ve 
mısır mahsulleri, bu seneki rekolte itibariyle ge
çen yıllara nazaran yüzde yetmiş beş noksan ol-
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iduğu teslbit edildiğine göre; halkın Iborçlannın 
tecili hususunda Hükümetçe ne gibi tedibirler 
düşünüldüğü ve alındığı; 

5. Ordu'da senelik tutaraı 30 - 40 bin ton 
ıgilbi büyük (bir miktara baliğ olan patates mah
sulü, alıcı bulunamaması ve vasıtasızlık yüzün
den çürümekte ve patates ziraati ile meşgul 
olan köylü, darlık içinde bulunmaktadır. Bina
enaleyh hem mahvolmak üzere bulunan millî 
serveti korumak ve hem de sıkıntı içinde bulu
nan ihalka yardım olmak üzere müsait pazarlar 
temini için ilgili bakanlıklarca ne gihi çareler 
düşünüldüğünün, en kısa zamanda ve tatmin 
edici şekilde sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Feyzi Bloztep'e 

TARIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (Ça
nakkale)— Zirai kalkınma mevzuunda Hükü
metinizin düşündüğü ve hemen bir ucundan 
başlıyarak harekete geçmiş "bulunduğu tedbir
le v ve ana prensipler şunlardır : Tarım teşkilâ
tını bulabileceğimiz imkânlar dâhilinde yeni
den organize etme, araştırma müesseselerini 
memleketin her tarafına teşmil etmek, tesbit edil
miş ve yeniden bulunacak yeni teknik metotla
rı ve vasıtalarını köye kadar ulaştırmak. 

Tohum ıslahında ıslah istasyonlarını ve bun
ların vereceği elit tohumları çoğaltmakla vazi
feli üretme çiftliklerimizi rasyonel (bir şekil ça
lıştırmak üzere (bunların mesaisini plânlaştırmış 
bulunmaktayız, Yalnız 'bunların çalışmaları 
memleketin arı tohum ihtiyacını karşılıyamıya-
cağından başka memleketlerde olduğu gilbi tek
nik usullerle çalışan özel çiftçilerle iş (birliği ya
parak «Kontratolu özel tohumculuk» sistemini 
kurmuş bulunmaktayız. 

Tohum ıslah teşkilâtımızın bu-sene taviz yo-
liyle 50 000 ve satmak yoliyle 10 000 ton se
lektörden geçirilmiş ilâçlı ve ıslah edilmiş to
hum dağıttığını burada kaydetmek isterim. Bu 
çiftlikler (bu sene Devlet gelirine on milyon lira 
gelir yatırmış bulunmaktadırlar. Tohumlarımı
zın ıslahı noktasında memleketimize uygun ge
len tdhumlarin anavatanlarından külliyetli mik
tarda getirilmesi teşebbüsüne de geçtik. 

Tarım kanunlarımızın memleket ve milletin 
bünyesine göre tadil edilmiş projelerini hazırla
mış Ibulunuyoruz. Bunlar yakında Yüksek Heye
tinize sunulacaktır,. 



B : 16 8 . . 
Zirai mücadele işlerine gelince : 

a) Çekirge istilâsı; 

Çekirge âfetine mâruz kalan mühim vilâ
yetlerimizi arzediyorum: 

Çekirgeli garsiyat 
İller sahası dekar 

Afyon • 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Burdur 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Erzurum 
Ersâncan 
Eskişehir; 
Giftesan 
(Mtmüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
İsparta 
Kars 
Kastamonu 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kütahya 
Kcşo^ 
Malatya 
Majaisa 
Maraş 
Muğla 
Mu% 
Niğde 
Samsun 

1140 
28000 

7000 
6293 
2100 

12160 
230 

1350 
250 

2935 
1000 
950 

15241 
200 
185 
900 
191 
285 

81000 
26100 

250 
24350 

3000 
9220 
700 

4250 
503 

2960 
200 

185992 
82350 
20380 

8720 
,' 364 

18948 
1750 
2950 

50 
10025 

360000 
9500 

56382 
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Çekirgeli garsiyat 

İller sahası dekar 

Seyhan 3600 
Sivas 10255 
Tokad 8000 
Tunceli Henüz gelmedi 
Van 7800 
Zonguldak 100 

Yekûn 10.023.274 

Bu miktar arazi çekirge istilâsına mâruzdur. 
Ve bu âfet bu sene 44 vilâyetimizi tehdit etmek
tedir. 

İkinci felâket ise; 

b) Süne istilâsı; 
T«sbit edilen kışlak 

İller Dekar 

Diyarbakır 243000 
Urfa 40250 
Mardin 17000 
Elâzığ 59215 
Malatya, 28700 

Genel yekûn 388.165 

Bu âfet arzettiğim gibi yedi vilâyetimizi teh
dit ediyor. İstilâ sahası 388 bin dekardır. Bun
ların ancak 100 bin dekarı yağmur mevsümihe 
kadar mücadele edilerek temizlenmiştir. Gteri 
kalan 288 bin dekar bahar mevsiminde geniş 
hububat sahalarına yayılacaktır. Memleketi
mizde büyük bir âfet yaratmak istidadında bu
lunan bu iki âfeti bütün tertibat ve elemanla
rımızla bir Devlet mücadelesi olarak ele alı
yoruz. 

Bugünkü durumu ile bu iki âfet maazallah 
memleketimizi bir kıtlık ile tehdit edebilir. 

Elma kurdu, zeytin sineği ve güvesi, tüün-
lerin akdamarı, taş çekirdekli meyvelerimize 
önemli zararlar yapan kızılleke hastalıklarına, 
pamukların yeşil ve pembe kurtlarına karşı, bu 
hastalıklarla şimdiye kadar yapılan mücadele
nin iyi netice verdiği yerlerde bu mücadelenin 
verimli ve faydalı olduğunu takdir eden saha
larda bu mücadelenin imkânlarım yerlerinde 
ucuz fiyatlarla bulunduracağız. Ve hastalığın 
biyolojisine göre ilâç zamanlarını ilân edecek 
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tedbirler alacağız. Fakat henüz bu mücadele
lerin takibatı yapılmamış veya yanlış yapılmak 
suretiyle müstahsil nezdinde aksi tesirler tevlit 
etmiş olan yerlerde son defa olarak birer kere 
daha büyük ve küçük ölçüde sistemli ve doğru 
Devlet mücadelesi açarak bu mücadelelerin 
faydalarını halka öğretecek ve anlatacağız. 
Mücadelenin ucuz olmasını teminen memlekette 
mücadele aleti ve ilâçlarının yerlisini yapacak
lara ve fabrika kuracaklara bir devre için onla
rı teşvik edecek avantajlar ve kolaylıklar gös
tereceğiz. 

BAYINDIRLIK BAKAN VEKİLİ HASAN 
POLATKAN (Eskişehir) — Ordu Milletvekili 
sayın Feyvi Boztepe arkadaşımızın sözlü soru
larının 3 ncü maddesine cevap arzediyorum. 

Şose ve Köprüler Kanununda görülen ak
saklıkların giderilmesi için Bayındırlık Bakan
lığında tetkiklere başlanmıştır. 

Yol Vergisine gelince; vatandaşlar arasında 
servet farkı gözetmeksizin seyyanen alınmakta 
olan bu verginin âdil esasları ihtiva etmediğini 
ve bugünkü şekliyle kazancı az, fakir mükel
lefler için büyük bir ağırlık taşıdığını takdir 
ederek yeni bir yol vergisi kanunu tasarısı ha
zırlamak üzere Bayındırlık, Maliye ve İçişleri 
Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle bir ko
misyon kurulmuştur. Ve bu komisyon Yol Ver
gisine yeni bir şekil vermek için çalışmalarına 
başlamıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Ekonomi ve Ticaret Baka-

nınındır. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-

TÜ HlLMÎ VELÎBEŞE (İzmir) — Feyzi Boz
tepe arkadaşımızın bize taallûk eden sualleri
ne de ben cevap vereyim : 

Arkadaşımız akaryakıt fiyatlarının tenzilini 
ileri sürüyorlar. Fakat bunu yalnız zirai ma-
kinalara hasretmek taraftarıdırlar. Bu, vaktiyle 
tecrübe edilmiştir. Tenzilâtın yalnız ziraat ma-
kinalarma taksiri imkânsız görülmüştür. Bugün 
akaryakıt fiyatlarında yapılacak bir kuruş bir 
tenzilât bütçede iki milyon liraya tekabül et
mektedir. Bu vaziyet karşısında, tabiatiyle 
bütçeyi tanzim ederken Hükümet bu hususu 
esaslı olarak gözden geçirmiştir. Maamaf ih ar
kadaşlarımız bir çare bulmak için çalışmakta, 
bu hususta yapılacak işi araştırmaktadır. 
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İkinci mevzu : Memleketteki sıkıntı ve bil

hassa Karadeniz kıyılarında fındık mahsulünün 
az olması dolayısiyle borçlarının tecili hakkında 
neler yapıldığıdır. 

Bu hususta bir kanun vardır. O kanun hü
kümlerine riayet edilen, Türkiye'nin her ma
hallinde yapılan, usulüne muvafık müracaatlar 
is'af edilmiştir. Binaenaleyh lüzumlu olan yer
lerde borçlar tecil edilmiş ve yeniden vâde ile 
borç verilmesine de devam olunmuştur. Şu hal
de bu husustaki arzuları zaten is'af edilmiş bu
lunmaktadır. 

Patates istihsalinden ve patates istihsalinin 
çok olması dolayısiyle bunların ihracı için Hü
kümetin ne düşündüğünden bahis buyurdular. 

Memleketimizin senevi patates istihsali 600 
bin tonu tecavüz etmektedir. Patatesin ihracı 
tamamen serbesttir, piyasalara şevki tüccar işi
dir. Binaenaleyh bunda doğrudan doğruya ve
kâleti alâkadar eden bir cihet yoktur. Bizim 
başka suretle müdehalemiz imkânını da göre
miyoruz. Zaten Hükümet ticari sahada hiçbir 
müdahalede bulunmamak suretiyledir ki mua
melelerin inkişafına imkân vermeye çalışmak
tadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Feyzi Boztepe. 
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım; gerçi sözlü soru müessesi Meclisin 
bu devresinde fazlaca işgal edilmiş görünüyor. 
Bundan dolayı 'Bakan arkadaşların ve maiyetle
rinin işleri çoğaltılmış, huzurlam kaçırılmış bu
lunuyor. Fakat, arkadaşlarımız bu kadarlık 
zahmete katlanmalıdır. Zira memleket ve mille
tin huzursuzluğu giderilirse şüphesiz ki hepimi
zin arzusu temin edilmiş olur. Bizlerin millet ve 
memleket işlerinde Hükümeti daima ikaz etmek, 
muvafık icraatını takdir, gayrimuvafık icraa
tında kendilerini tenkid etmek vazife ve mecbu
riyetindeyiz. Yakın geçmişte olduğu gibi iyi ve
ya kötü bütün işlerde keramet mülâhazasiyle 
boyun bükecek değiliz. Yeni girdiğimiz hürri
yet ve demokrasi rejimi bütün ruhlarda yerleş
tikten ve bilaistisna her vazifeli işini kavradık
tan ve yaptıktan sonra, bu suallere ve cevaplara 
zaten lüzum da kalmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlar; Bakan arkadaşlar, az çok 
sorularımıza cevap vermek için çalışmışlardır. 
Bu çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür 
ederim. Ancak Tarım Bakanı arkadaşımız sade-
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ee aksaklıklarla yolsuzlukları itiraf etmişlerdir. 
Şunlar, şunlar, yapılacaktır, olacakthr denmek
tedir. Bunun yerine yaptık demelerini rica edi
yorum. İktidara geldiğimiz günden buyana geçen 
müddet içinde seçmenlerimiz ne yaptınız diye so
ruyor. 

Tarım Bakanı ve bir çok Bakanlar henüz 
yurdun bâzı bölgelerine gitmediler, bilhassa Ka
radeniz kıyılarına uğramadılar, halkın ıstırabı
nı görmediler, halkı dinlemediler, Bize siz ne 
yapıyorsunuz diyorlar. Onlara cevap veremedik
çe biz de Hükümetten soru sormak mecburiye
tini hissediyoruz. , 

Arkadaşlarım, bugün için memleketimizi kal
kındıracak ve refaha götürecek tek yol ziraat 
yoludur. Malûmu âliniz bu memleket zanaat ba-
khmmdan geridir; inşaallah ileride el tezgâhları 
ile, çeşitli işlerle bunları takviye edeceğiz. Fakat 
bugün bizi kalkındıracak ve mausır medeniyet 
seviyesine ulaştıracak tek çare, tek yol ziraat 
yoludur. İstihsali arttırmak, bakir toprakları iş
ler hale getirmek için ziraat politikamızı teknik 
bilgilerle teçhiz etmek zarureti vardjr. 

Eski hükümetlerin ziraat politikasındaki 
muvaffakiyetsizliklerinin sebebi, iş yerine söz 
ebeliği yapmalarmdandır. Bu tecrübeyi bilfiil 
bütün aeılıklariyle gördükten sonra aynı hatayı 
yapmak elbette doğru okuyacaktır. 

Arkadaşlarım, benim bir hocam vardı. Al
lah rahmet eylesin. Tecrübeyi başkalarının üze
rinde 'görünüz, kendi üzerinizde acı olur demiş- • 
ti'. Çok doğrudur. 

Demokrat Hükümetimizin bilhassa bu konu
da hassas »olması, plânlı programlı ve gösteriş
ten uzak olarak işe başlaması ve bitirilmesi lâ
zımdır. Zira çilekeş Türk köylüsü uzun yıllar
dan beri hep «Yapacağız» diyenleri dinlemiştir. 
«Yaptık» diyenleri görmemiştir. Biz «Yaptık» 
demeliyiz. Hatır ve gönüle bakmadan lâf ebeli
ğini bırakmak şart olmuştur. 

Aziz arkadaşlar! Bugüne kadar, aziz baka
nın da (buyurdukları gibi Zirai Donatım, haşa
ratla mücadele, tohum ıslahı ve mümasili gibi 
sözü edilen kurumlar milletin ümidini kurut
muştur. Masabaşı kararları yerine çiftçinin tar
lasında onunla beraber çalışmak ve çapa çek
mek lâzımdır. Nazariyatla değil, ameliye ile gös
termek lâzımdır, vazifemiz budur. Ziraatçilik 
buldur. Arkadaşlarım, mektepten çıkıp da oku
duklarını unutanlar bu işi yapamazlar. Amelî ve 
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nazari çalışmak zorundayız.- Ârzettiğim gibi 
Türkiye bir ziraat memleketi olduğu halde dış 
pazarlardan hububat ithali ve çeşitli suiistimal 
ve yolsuzlukları memleket için acıdır, arkadaş
lar. Biaim satmamız lâzımdı. Harbe girmiyen 
Türk Milleti çalışabilirdi. Ona imkân verilmedi. 
Bir yanda köylünün toprağı yoktur, öbür yan
da on binlerce, yüz binlerce dönüm arazi boş 
durur. Toprak tevziatı şuSu busu hâlâ lâftır., 
(Sağdan bravo sesleri) /Ankara'nın yakın köy
lerinde toprak tevziatı yapmak 21 milyonluk 
Türk köylüsünü tatmin etmez ve etmemiştir de. 
Her zaman seçmenlerden mektuplar alıyoruz. 
Artık lâfı bırakın iş yapın diyorlar. (Soğdan 
bravo sesleri) Çiftçimiz hâlâ Nuhnebiden kalma 
usullerden kurtulamamıştır. Marshall yardımın
dan kaç zürra istifade etmiştir, bunlar nerede
dir, tayyare piyangosu kazananlar gibi bunları 
da göremiyoruz. 

Geçen gün mühim bulduğum bir ihbar üze
rine Kastamonu'nun Taşköprü İlcesine gitmiş
tim. Orada gördüklerimi ayrıca bir münasebet
le arzedeceğim. Arkadaşlar, bütün köylü bize 
üç numaralı pulluk veriniz dedik, rica ettik, ver
mediler diyorlar. Üç numaralı pulluk bir çift 
öküz ve bir beygirle sürülebilir. Halbuki gelen 
pulluklar her yerde bulunmuyor. Arkadaşlar, 
adama iş değil, işe adam fehvasınca bu pullukla
rı yerine göre değiştirmek lâzımdır. Bunu yine 
alâkalı bakanlıkların, alâkalı servisleri yapacak
tır. Binaenaleyh Taşköprülülere söz verdim, bu 
işleri iyi bilen muhterem Balkanımıza arzedece
ğim, pek yakında size pulluk gönderecekler de
dim. İnşaallah yalancı çıkmam. Değerli arkadaş
ların, netice olarak şurasını arzedeyim ki, temel 
dâvamız olan ziraat işleri öteden beri ihmal edil
miş, yüzüstü bırakılmış, iyi işletilmemiş ve iş eh
line tevdi edilmemiştir. Binaenaleyh, bu mühim 
mevzuu hallettiğimiz ıgün Türk Milletinin refa
hı sağlanmış olacaktır. Hükümetten istirhamı
mız bunlardır. 

Yol dâvasına gelince; arkadaşlar! yol işi 
bu memleketin belkemiğidir, temel davasıdır, 
ana davasıdır. Memleketimiz için çok mühim 
olan bu yol dâvası, Sayın Bakanın da izahından 
anlaşıldığı üzere, esaslı bir şekilde ele alınmış 
bulunuyor. Fakat acaba yürütülecek mi yoksa 
yine eskisi gibi fena mı gidecek diye içimde bir 
üzüntü vardır. İnşaallah eskisi gibi olmıyacak-
tır. Ancak Bayındırlık Bakanlığına ödenek ve-
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rlrken hasis davranmıyalım fakat gayet iyi 
kontrol edelim. Yol işlerindeki suiistimali hepi
niz bilirsiniz arkadaşlar, bundan sonra buna 
imkân vermemek bizim en önde gelen vazifemiz 
olmalıdır. Muhterem Sinan Tekelioğlu arkada
şımızın buyurduğu gibi başı tüylenmemiş yeti
min hakkını bundan sonra ötekine berikine çar
çur ettirmiyeceğiz. Suiistimali yapan, gözümü
zün bebeği, ciğerparemiz dahi olsa asla ve ka t ' â 
ona zerre kadar müsamaha, ve merhamet etmi-
yeeeğiz.^Eğer edersek en büyük suçu, en büyük 
günahı biz işlemiş oluruz. 

Bu işlerden milletimizin bağrı yanıktır. Bu 
millet çok (çekmiş ve çok vergi vermiştir. Fakat 
bu vergilerin dörtte biri bile yerine sarf edilme
miştir, dâva buradadır. Yol işlerimizin ehemmi
yeti, büyüktür. Tarım, Sağlık, Eğitim Bakan
lıkları ve Millî Savunmamız yol dâvasiyle sıkı-
sıkıya bağlıdır. Her hususta yolsuzluk muvaf-
fakiyetsizliğimizin başlüealarındandır. Yol işin
de bakanlıkların birlegik hareketleriyle halledi
leceği kanaatmdayım. 

Muhterem. arkadaşlar, sözlü sorumuzda, Şose 
ve Köprüler Kanununun ıslah edilmesinden ve 
bunun ne zaman düzeltileceğini sormuştum. Sa-
yin Bakan hemen bu işi ele alarak ihtiyaçlara 
uygun bir şekilde diğer bakanlıklarla da temas 
ederek müşterek bir çalışma ile yeni bir yol 
kanunu hazırlamakta - olduğundan bahsetmeleri 
mucibi teşekkürdür. Esasen bizim vazifemiz 
bakanları ikaz etmek ve ikaz etmemize rağ
men istenileni yapmamaları halinde başka bir 
yola gitmektir. Bakan arkadaşlar doğru dü
rüst çalışıyorlar, bundan emin olarak memnun 
oluyoruz. Aksini yaparlarsa elbetteki sevmiye-
eeğiz. Çocuk bile kötüyü sevmez. Yalnız ar
kadaşlarım; Yol Vergisinde' hakikaten âdil 
olmak lâzımdır. Yüz bin lira kazanan bir tüc
car da 18 lira veriyor, 100 lira ücret alan bir 
memur da 18 lira veriyor, hiç kazancı olmıyan 
köylüden de aynı parayı alıyoruz. Kazanca gö
re bunu tanzim etmek icabeder. Şimdiye ka
dar bu vergiden 41 milyon lira toplanmıştır. Bu 
vergiden benim tasarladığım bir esasa göre, 
az kazananlar az para vermek suretiyle, 60 mil
yon lira almak mümkündür. Ancak bu paraları 
yol işlerine sarfetmeliyiz. Bâzı valilerin elinde 
sağa sola harcatmayalım. Yol dâvası arzettiğim 
gibi, bizim muvaffakiyetimizin esası olacaktır. 
Sayın Bakanımızın bu husustaki temennilerimi-
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zin tahakkukuna çalıştığım öğrenmiş bulundu
ğumdan huzurunuzu fazla işgal etmek istemi
yorum. 

Arkadaşlar, gelelim Karadeniz ve diğer bâzı 
bölgelerin ıstırabına: öeçen sefer de uzun uza-
dıya izah ettiğim gibi, memleketin her tarafında 
baş gösteren sefalet, bilhassa Karadeniz bölge
sinde, tedbirsizlik yüzünden, biraz daha şiddet
lenmiştir. Halk, Hükümete, bankaya, tüccar 
ve tefeciye çok borçlanmıştır. Bu borçlarından 
dolayı her an ıstırap içinde bulunan köylünün 
borcunun tecil edildiğini söylediler. 

Arkadaşlar, bâzı bankacılar•, prim almak 
sevdasiyle maalesef bu tecili yapmamışlar veya 
çeşitli zorluklar göstermişlerdir, 1947 borcu, 
yok, 1948 borcu falan diye birtakım yersiz iddi
alarla tecile gitmemişlerdir. Halk haciz voliyle 
tazyik edilmekte ve zorluklar içinde bulunmak
tadır. Sayın Bakandan rica ediyorum, acele ola
rak bu işe bir çare bulsun. Köylünün parası olun
ca bir değil beş verir. Muhterem köylümüz satji-
vetkârdır. Köylünün hali budur. HuKummi^da 
Muhterem Bakandan, tekrar rica ediyorum. 

Esasen son Karadeniz seyahatinde muhterem 
Bakan söz de vermiş bulunuyorlardı. Aynı za
manda patatesin ihracı ve satılması için mutlak 
surette muvaffak olacaklarını vait buyurmuşlar
dı. Bâzı imkânsızlıklar olabilir. Biı?şey demiyo
ruz. Fakat her halde 30 - 40 bin ton gibi bir pa
tatesi çürütmemek, nakliye ve satışına yardım 
etmek Hükümetin vazifesidir. 

Fındık işi de çok mühimdir. Karadenizin ye
gâne mahsulü fındıktır. Çok az ̂ olmasına rağmen 
satılmamakta, fiyatlar da çok düşük bulunmakta
dır. 

Psani denen bir Alman firması vardır. Fın
dık kurdu gibi fındık piyasasını mahvetmektedir. 
Fındık piyasasını elinde tutarak istediği gibi çe
virmektedir. Hem müstahsili hem tüccarı kötü 
duruma düşürmüş bulunmaktadır, işte geçen gün 
bâzı vatandaşlar geldi, Ticaret Bakanlığında top
landık, alman tedbirler fayda vermedi Fındık 
tüccarları iflâs etmek üzeredir, müstahsil kötü 
durumdadır. Binaenaleyh Tiearet Effikanunızm 
Ticaret ve Ekonomi Bakanı olarak bu işlere müm
kün mertebe alâka-göstermesi lâzımdır. 

Sonra bizim bir derdimiz daha vardır. Haşa* 
ratla mücadele. Bilhassa fındık kurdu ile ve.fın
dık haştalıklariyle mücadele. 

Şimdiye kadar asla bu işe-dönüp bakılmamış-
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tır, bunu ayrıca Bakandan rica ediyorum. 

Arkadaşlar, tarım kredi kooperatiflerine ge 
linçe : Bu teşekküller kuruluşundan beri kötü bir 
zihniyetle idare edilmiş ve halkı kooperatiften so
ğutmuştur. Bunlar müstahsilin kredi ihtiyacını 
karşılamak şöyle dursun kanunun menettiği tefe
ciliği yapmakta, mürekkep faiz almaktadır, mas
raf ve faiz olarak. 

Arkadaşlarım, tarım kredi kooperatifleri bu
günkü haliyle yararlı değil zararlıdır. Süratle bu
nun ıslahı icabeder. Yoksa köylü bir defa daha 
kooperatif denince kaçar, nefret eder. 

Arkadaşlarım; bunu izah ettikten sonra şunu 
da arzedeyim ki; bakanlarımız çalışmıyorlar mı?. 
Asla bakan arkadaşlarımı tenzih ederim. Çalışı
yorlar, biliyorlar, görüyorlar. Fakat neden der-

• hal muvaffak olamıyoruz! Bendeniz birçok arka
daşların hissiyatına, seçmenlerimin duygularına 
tercüman olmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, Bakanlıklarda, bakanların ya
kınları olan genel müdür, müsteşar ve valilerin 
hâlâ eski zihniyetin esiridirler. Onlar düzeleme-
miştir. Düzelecek olanlar vardır. Düzelemiyecek 
kadar hasta olanlar davardır. Çok iyi olan bâzı 
umum müdürler vardır. Meselâ Orman Umum 
Müdürü, cidden vazifesine bağlı ve çalışıyor. 
(İsim söyleme sesleri) 

İyi çalışanların islimlerini söylemekte beis 
yoktur. Mamafih söylemiyorum. Saniyen bâzı 
valilerin, müsteşarların, genel müdürlerin sım
sıkı tutulması, onların hâlâ hiç olmazsa, aktif 
vazifeden pasif vazifeye alınmaması acaba zor 
mudur? İmkânsız mıdır? Bu memleket iş isti
yor. Bunlar Bakanları kötü mevkie düşürüyor
lar. Bakan arkadaşlarımız bunların tarif ettiği 
yanlış yollarda cidden bocalıyorlar. Memleket 
ve millet hizmetleri de bu şekilde geri kalıyor. 
Biz de sorduğumuz suallere aldığımız cevapları 
tahlil etmekle üzülüyoruz. Halbuki idari me
kanizma daha çok iyi işliyebilir. 

Bakan arkadaşlardan tekrar rica ediyorum, 
müsteşarları, genel müdürleri, valilerin umumi 
durumlarını dikkatlice bir defa daha gözden ge
çirerek hareket etsinler, yenilesinler, ıslah et
sinler. O zaman mesele kalmaz. Muhterem ar
kadaşlar hepinizi hürmetle selâmlarım. 

TABIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (Ça
nakkale) —• Efendim, arkadaşımız söz ve iş me
selesini mevzuiıbahis ederek yeni idareyi de kıs
men olsun yalnız söz söylemekle itham buyur-
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mak istediler. Binaenaleyh yapılmış işleri hiç 
olmazsa kısaca arzetmek isterim. 

Memurların köye gitmediğinden, liyakatsız-
lığmdan bahsettiler. Ziraat memurları liyakat
siz değildir. Ancak nazariyeci, teorici denebilir. 
Çünki eski idare ziraatçiyi almıştır, mektep 
kapısından bir daireye bağlamıştır. Pratikten 
uzak kırtasi işler içinde boğmuştur. Hükümeti
mizin ilk yaptığı iş bunları plân dahilinde bir 
pratik tekâmül kursuna bağlamak oldu. Biz 
Hükümete başladığımız günden beri şimdiye ka
dar 120 ziraatçı arkadaşımız tekâmül kursuna 
tâbi tutulmuştur. Pratik malûmata tâbi tutul
muştur. Bunlar bugün medeni memleketlerdeki 
ziraatçiler seviyesine çıkmış insanlardır. 

HÜSAMETTİN T Ü G A Ç (Kars) — Evvelce 
yok muydu? 

TARIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (De
vamla) — Efendim maalesef bunlar yapılmı
yordu. * 

Tekâmül kursuna tâbi tuttuğumuz memur
lar köylü için lâzımgelen bilûmum vesaitle teç
hiz edilmişlerdir. Ve tenvir edilmiş bulunuyor
lar. Yani bunlar böyleee görecekleri vasıtaları 
ve imkânları bizzat kendileri tatbik ederek köy
lüye göstermek kudretindedirler. Bin yerde 
sun'i gübre, kimyevi gübre atma gösteri tecrü
besi yapılmıştır. Bu da şimdiye kadar hiçbir yer-
dö yapılmamıştı. 

Toprak vaziyetinden bahsettiler. Bundan 
evvelki idare zamanında iki senede 600 bin dö
nüm toprak dağıtılmıştır. Yeni idarenin 7 ayda 
tevziatı 950 bin küsur dönüm olup, bir milyon 
dönüme yaklaşmıştır. Hem de 10 para munzam 
tahsisat istenmemek şartiyle, normal senelik 
masrafiyledir, on para ek tahsisat alınmamıştır. 

Mücadelenin biraz eksikliğinden bahsetti
ler. Haklıdırlar, çünkü eski idare mücadeleyi 
takip etmiş değildir. Hattâ mücadele sahalarını 
dahi tesbit etmiş değildir. Bu yüzden çekirge 
salgını başlamış ve 43 vilâyeti istilâ etmiştir. 
Altı vilâyette de süne haşeresi başlamıştır. 
Adana'daki bu seneki yeşilkurt mücadelesinin 
önemini ve Hükümetinizin bu uğurda nasıl ça
lıştığını bilirsiniz zannederim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Zaten onu söyletmek istiyorlardı. 

TARIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (De
vamla) — Bakanların memleketteki gezisinden 
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bahsettiler. Tarım. Bakanlığının Mayıs ayların
daki mevsim dolayısiyle durumunun ne oldu
ğunu takdir edersiniz. Doğrudan doğruya iş 
kampanyaya girilmiş buna rağmen 12 vilâyet 
gezilmiştir. Bu daha fazla olurdu, fakat kıy
meti düşük olurdu. 

Fındık meselesine temas ettiler. îlk iş ola
rak bu ele alınmış ve Samsun'da lüzumsuz ye
re kurulmuş olan bir mücadele ve tetkik istas
yonunu derhal Giresun'a kaldırdık ve bu yıl 
Giresun'da işe başlamış bulunmaktadır. Bu se
ne bu mutlaka halledilecektir ve halledilmesi 
de zaruridir. (Alkışlar) 

6. — Sür d Milletvekili Baki Erden'in, pasa
portsuz ve kaçak olarak memleketimizi terkeden 
vatandaşların geri dönmeleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nün sözlü 
cevabı (6/4-05) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Zaman zaman muhtelif sebeplerden dolayı 

Türkiye'yi pasaportsuz ve kaçak olarak terke-
dip komşu memleketlerde yerleşmek mecburi
yetinde kalan binlerce vatandaşımız vardır. 
Bugün kısmı âzamisi bilhassa -Suriye ve Irak'
ta bulunan bu muztarip vatandaşlarımız ana
vatana dönmeyi senelerden beri sabırsızlıkla 
beklemektedirler. 

Af Kanunundan istifade edip dönebilen bâ
zı kimselerin ifadelerine göre. Af Kanunu Su
riye ve Irak ' taki vatandaşlarımıza hayat ve 
ümit, vermiştir. Hepsi sevinçlerinden göz yaşı 
dökmüşlerdir. Yaşlıları son günlerini anava
tanda geçirip Türk toprağında gömülmeyi, 
gençleri Türkiye'de ve Türk ordusunda hizmet 
etmeyi, çocukları ise tam mânasiyle Türk hars 
ve kültürü ile yetişmeyi kendileri için en bü
yük arzu ve emel olarak bilmektedirler. 

Af Kanunu çıkınca hemen hepsi gelmek is
temişler ise de, önlerine çıkan mâniler, arzula
rının tahakkukunu güçleştirmiştir. Filhakika 
mezkûr vatandaşlarımız kaçak olarak Türki
ye'yi terkettiklerinden pasaport ve vize alma
ları güçtür. Zatî eşyayı da, ki uzun zaman
lardan beri hariçte ikamet ettiklerinden nor
mal ev vs., eşyası edinmişlerdir. Türkiye'ye 
sokmaları imkânsızdır. Bunlara munzam ola
rak ekserisi köylü ve câhil olduklarından Af 
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Kanunundan istifade etmek için teşebbüse ged
mekten âcizdirler. 

Mezkûr vatandaşlar Türkiye'ye dönecek 
olurlarsa Hükümetin her hangi bir iskân güç
lüğü ile karşılaşacağını tahmin etmiyorum. Zi
ra Türkiye'de yer yurt ve akrabaları vardır. 
Bunlar sadece eski yerlerine yerleşecek ve ara
zileriyle iştigal edeceklerdir. 

Hükümetimiz bu vatandaşların Türkiye'ye 
dönmelerinin teshil edici tedbir alabilir ve ge
reken makamlara uygun direktifler verebilir. 

Bu hususta Hükümetin ne düşündüğünün 
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını derin saygılarımla rica ederim. 

Siird Milletvekili 
Dr. Baki Erden 

İÇlŞLERt BAKANI RÜKNEDDÎN NA-
SUHÎOĞLU (Edirne) — Zaman zaman muh
telif sebepler dolayısiyle pasaportsuz ve kaçak 
olarak memleketimizi terketmiş olup da yurda 
dönmek istiyen eşhasın durumları Seyrisefer 
Talimatnamesi hükümlerine göre muamele gör
mektedir. Talimatnamenin bu durumda bulu
nan vatandaşlar hakkındaki hükümleri şudur: 
« Hiç pasaport almadan ecnebi memleketlere gi
denler ötedenberi oturmakta oldukları yerin 
Türk konsolosluklarına, yok ise en yakın konso
loshaneye bizzat müracaat ederek alacağı üç nüs
ha beyyann,amenin her hanesinde yazılı suallere 
açık ve sarih cevaplar yazarak beyannameye fo
toğrafını yapıştırarak konsolosluklarımıza ver
meleri lâzımdır. 

Konsolos bu beyannamelerin ikisini İçişleri 
Bakanlığına, ilgililer hakkında tahkikat yapıl
mak üzere gönderir. Tahkikat neticesinde mez
kûr şahsın vatandaşlarımızdan olduğu tahakkuk 
ettiği takdirde kendisine pasaport verilmesini 
konsolosluğa bildirir. Türk tebaası olan şahsın 
yabancı memleketlerden yurda avdeti için hiç
bir zorluk gösterilmemektedir. Pasaport Kanu
nunda yazılı hükümler dairesinde her vatanda
şa pasaport verilmektedir, önergede bahis ko
nusu olan eşhas da sözü geçen talimatname dai
resinde bulundukları yerlerdeki Türk konsolos
luğuna müracaat ederek beyanname verdikleri 
takdirde Bakanlığımızca vatandaşlık durumları 
tesbit edildikten sonra kendilerine Türkiye'ye 
avdete müsaade verilmemesi için bir sebep yok
tur. 

— 100 — 
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Bunların evvelce işlemiş oldukları adlî suç

lar, kendilerinin Türkiye'ye avdetlerine bir mâ
ni teşkil etmez. Bu suçlarının Af Kanunu şü
mulüne girip girmiyeceğinin yurda döndükten 
sonra adalet makamları tarafından incelenmesi 
ve bir karara bağlanması lâzımdır. . 

Yurt dışına bu suretle çıkmış olan kimsele
rin girmesi için usulümüz budur. Ancak usulü 
dairesinde vâki olacak müracaatlarında teshi-
lâta mazhar olmaları hususunda Dışişleri Ba
kanlığı vasıtasiyle alâkalı konsolosluklarımıza 
lüzumlu direktif verilecektir. 

Şimdi durum budur arkadaşlar. Bu zatla
rın, hudut dışına pasaportsuz, vizesiz çıkmış 
kimselerin, içinde eğer üzerlerinde mahkûmiyeti 
olanlar varsa onlar Af Kanununun hükmü dai
resinde müddetlidirler, henüz daha müddetleri 
bitmiş değildir. Bunların müracaatları halin
de, yukarda da arzettiğim gibi, tahkikat yapı
lacak ve avdetleri için vize verilecektir. Bunun 
haricinde herhangi bir muamele yapmak bugün
kü ' mevzuat içinde varit değildir. Durum bu
dur efendim. 

BAŞKAN — Baki Erden. 
BAKÎ ERDEN (Siird) — Sözlü soruma Hü

kümet adına cevap veren Sayın İçişleri Baka
nımıza teşekkür ederim. İzahatı üzerine, bana 
yazan vatandaşlara cevap vereceğim. Hemen 
Türkiye'ye avdet etmeleri için teşebbüse geç
melerini söyliyeceğim. Yalnız; şunu arzetmek 
isterim ki, sözlü soruda mevzuubahis olan va
tandaşlar. İki grupa ayrılmaktadır. 

Bunlardan bir kısmı nispeten basit sebep
lerden dolayı, hududu aşmak zorunda kalmış
lardır. Gümrük kaçakçılığı ve vergi ödeyeme-
mezliği gibi. suçlar dolayısiyle yurtlarını bı-
rakmşlardır. 

Fakat esas kısmı teşkil edenler başka bir 
hüviyet taşımaktadır. Bunların içinde esas gru-
pu teşkil edenler, birkaç sene önce vukuagelen 
Şark isyanları esnasında vatanı terketmek zo
runda kalanlardır. Bunların gördükleri çok feci 
manzaralar ve kafalarında yer alan acı tablo
lar bunları ürkek ve korkak bir hale getirmiş
tir. Hükümetten bilhassa şunu rica ediyorum 
ki ; şimdiye .kadar olanlara gösterilen asık yüz 
yerine güler yüz göstermek ve bunların ru
hunu okşayıcı tedbirler almaktır. Bu vatandaş-. 
ların hepsi gelmek istiyorlar fakat, biraz evvel 
arzettiğim, gördükleri acı ve feci manzaralar 
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onları korkutmaktadır. Bilhassa sözlü sorumda 
kastettiğim vatandaşlar bunlardan ibarettir. 
Maamafih İçişleri Bakanlığının izahatı üzerine 
onların akrabalarına ve ilgililerine yazacağım, 
bu suretle hareket etmelerini bildireceğim. 

Hükümetimize başarılar dilerim. 

7. —- Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-
ün, Sümerbank fabrikalarında imal olunan pa
muklu mensucat ve iplik ile bâzı cins sacların 
satış .şekli ve fiyatları hakkındaki sorusuna tş-
letmeler Bakanı Muhlus Ete ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü ce
vaplan (6/106) ' 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük burada mı? 
(Burada sesleri) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığma 
Bâzı çevrelerde, Süjmerbank fabrikalarında 

imal edilmekte olan pamuklu mensucat, iplik ve 
bâzı cins sacların (0,70 - 0,50 mm. lik) îstan-
buldaki birkaç Ticaret müessesesinin toptan 
kapatılarak fahiş fiytalarla küçük esnafa satıl
makta olduğu ve hattâ Ankara Mensucat satış 
mağazasının hayatın pahalılaşmasına ve kara
borsanın işlemesine meydan verildiği iddia edil
mektedir. 

Umumi efkârın aydınlatılması ve mevcutsa 
kötülüklere son verilmesi bakımından aşağıdaki 
hususların ait olduğu Bakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması arz olunur : 

1. Büyük toptancılarla bağlantılı satış mu
kaveleleri hangi tarihte akdedilmiş, satışlara 
ne zaman başlanılmış olduğunun, 

2. Halen bu satışların ne şekilde devam et
mekte bulunduğunun, mukavele hükümlerinin 
hangi tarihte sona ereceğinin, 

3. Yeniden bu şekilde bir taahhüde girişilip 
girişilmiyeceğinin, 

4. Ankara'da bâzı müesseseler ile yapılan 
bağlantı miktarlarının neden ibaret olduğunun, 

5. Büyük bağlantılara girişildiği tarihlerde 
gerek mensucat ve gerekse 0,75 ve 0,50 lik sac
lardan ne miktar stok bulunduğunun, 

6. Pazen, kaputbezi, basma' gibi harcı âlem 
maller dâhil olmak üzere küçük esnafa bugün 
bütün satış mağazalarından serbestçe eşya veri
lip verilmediğinin, veriliyorsa âzami miktarın 
neden ibaret bulunduğunun, 

7. Büyük bağlantılı satışlarda yüzde kaç 
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nispetinde iskonto yapılmakta olduğunun, 

8. Bağlantılı satış yapılan tüccarlar namü 
hesabına gerek toptan ve gerekse perakende ola
rak Sümerbank mensucat satış mağazalarının 
satış yapıp yapmadıklarının, 

9. Hükümet, gerek ithal eşyalarında ve ge
rekse dahilde imal olunan mallarda normal sa
tış fiyatları üstünde satış yapılmak suretiyle 
bir ihtikâr mekanizmasının kurulmuş, devam 
etmekte olduğunu kabul ediyor mu? Kabul et
tiği takdirde bunları önlemek için ne gibi hu
kukî ve fiilî tedbirler almış veya almasını dü
şünmektedir. 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Söz, İşletmeler Bakanmmdır. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Çorum Mil
letvekili Ahmet Başıbüyük arkadaşımıza, aydın
latılmasını benim de zaruri bulduğum bir mesele 
hakkında sual sorduğu için teşekkür ederim. 

Yalnız, sorduğu suallere bütün teferruatı ile 
rakamlara müsteniden cevap verirsem, zanne
derim ki, Muhterem Heyetinizi fazla yormuş 
olurum. Ben daha ziyade esaslar üzerinde kal
mak isterim, fakat arkadaşıma arzu ettiği tak
dirde rakamları da göstermeye amadeyim. 

İkincisi, bu günlerde bu meseleleri tetkik et
mek üzere İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi 
Heyetinin ayırdığı bir komisyon vardır, bu ko
misyon da bu meselelerle meşguldür. 

Sorduğu suallerin bir kısmına, «meslek sırrı, 
ticaret sırrı» olduğu için cevap vermekte ma
zurum. 

Bu şartlar altında izahata geçeceğim. (Mes
lek sırı nedir sesleri). Yani Sümerbank bir ti
cari teşekkül olduğu için, Sümerbankın ne va
kit mubayaada bulunacağı, ne vakit ve ne 
miktarda likide edeceği gibi şeyleri söyleme
mek lâzımgeldiği kanaatindeyim, söylersem 
zannediyorum ki arkadaşlarım da bunu doğru 
bulmazlar. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar; iktidara geçtikten sonra İşlet
meler Bakanınız çok iyi bildiği ve mesaisini ya
kından takip ettiği Sümerbankla karşı karşıya 
kalmıştır. Sümerbank büyük bir ivedili sanayi 
plânına geçmiş bulunmakta idi. 96 milyon lira
lık bir borçla karşılaştık. Eski Hükümetin kar-
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siliğini bulamadığı bu 96 milyonunun temini 
bize bırakılıyordu. 

Hükümet bütçesinde de bunun için bir yar
dım ayrılmamıştı. Bundan maada Sümerbankm 
işletmelerini de çalıştıracak yeter işletme ser
mayesi de yoktu, Tesis sermayesi noksandı. 

Binaenaleyh gerek sermaye yokluğundan ve 
gerekse borçlu olmasından dolayı malî vaziyeti 
güçleşmişti. 80 milyon küsur dokuma ve 30 
milyon stoku vardır. Yapılacak iş bir an evvel 
bu müesseselere sermaye bulmak, işsizliği tev
lit etmemek üzere para bulmaktı. Nitekim ki 
biz de bu yoldan hareket ettik ve eldeki bu 
muazzam stokun biran evvel tasfiyesi cihetine 
gittik Ozarnan Kore konjonktürü başlamamıştı. 
Binaenaleyh fiyatlarda bugünkü derecesinde de
ğildi. Hattâ satışlarda durgunluk vardı. Eli
mizdeki bu stoku eritemiyorduk. Yapılacak şey 
bu gibi vakalarda, diğer ticari teşekküllerin de 
yaptığı gibi; toptancı kârımn tenzili ile satıl
ması idi. Nitekim biz de büyük mikyasta mal 
alan tüceara % 2,5 - 5,5 nispetinde tenzilâtlı 
satış yapmıya başladık. Bu, gayritabii bir vazi
yet değildir. Zaten Sümerbank gibi çok fabri
kaları olan bir müessese doğrudan doğruya pe
rakendeciye hitabetmez, toptancıya ve yarı 
toptancıya mal satar. Yalnız fevkalâde vaziyet
ler müstesna, ithalât güçlüğü ve istihsal kifa
yetsizliği karşısında, Sümerbank bir âmme mü
essesesi olması itibariyle, piyasaya nâzındık va
zifesini de yapar. Nitekim birkaç gün sonra 
1951 yılından itibaren Sümerbank eski bağlılık
larından kurtulacak ve perakendeciliğe kadar 
gidecektir. Bunun da ne kadar güç olduğunu, 
ne gibi güçlükler doğuracağını tabii takdir eder
siniz. Şeklin perakende ticaret yapmasını pren
sip itibariyle kabul etmiyorduk, fakat şimdi 
stokların likidasyonuna başladık. Bizden büyük 
ölçüde mal alanlara tenzilât yaptık. Bizden bü
yük ölçüde mal alanlar, altı grupta toplanıyor
du. Bu bizden mal istiyenin mal almaması mâ
nasına gelmez. Sümerbank aynı: tenzilâtı yap
masa bile diğer kimselere de mal satmaya ama
dedir. Bu satışlar böyle cereyan etti ve bu bağ
lantılar yapıldı. Burada gayritabii bir vaziyet 
yoktur. Tüccarın malını ne şekilde sattığını 
fabrikatör olarak mallarımızı alanların ne yap
tıklarını takip edecek durumda değiliz. 

İkincisi; arkadaşım, Sümerbanksın Karabük 
Demir ve Çelik Müessesesinin kâfi derecede sac 
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satıp satmadığını ve bunu her istiyene verip 
vermediğini sordular. 

Biliyoruz ki Karabük Demir ve Çelik Mües
sesesi diğer işleri arasında sac imalâtı ile de 
meşgul olan bir müessesedir. Fakat yine biliyor
sunuz ki, halkın kömür ihtiyaoiı karşısında bilhas
sa içinde bulunduğumuz sene, demir ve çeliği 
eritecek yerde bu kömürün bir kısmını halka 
tevzi etmekle mükelleftir. Biz, tevzi listesini bu 
şekilde devraldık ve önümüzdeki mevsime kadar 
bu şekilde devama mecbur kaldık. Bu bakım
dan Karabük Demir ve Çelik Müessesesi, daha 
fazla imâl edebileceği halde, daha az istihsalde 
bulundu. Kaldı ki, Karabük Demir ve Çelik Mü
essesesi, bütün memleketin demir ve çelik ihtiya
cını karşılayabilecek bir durumda değildir. Bu 
müessesede yapılan toptan satışlar, mensucat 
maddeleri gibi değildir, daha küçük miktara in
hisar eder, 5 tona kadar verebiliriz. Küçük ima
lâtçılar tercih edilir. 

Şüphesiz ki, Karabük fabrikasına bir iki kilo 
gibi sipariş verilemez. Bunlar perakendecilerden 
tedarik olunur. 

Spekülâsyon şu şekilde olmuştur. Araya Ko
re konjonktürü girince fiyatlar yükseldi, gerek 
mensucat ve gerek demir mamulleri... Harble 
doğrudan doğruya ilgili maddelerin fiyatları 
yükselirken diğer taraftan geçen sene 240 kuru
şa aldığımız pamukta bunlarla birlikte 440 ku
ruşa çıktı. Bu vaziyet karşısında Sümerbank 
fabrikaları pamuğu daha yüksek fiyatla muba
yaaya mecbur kaldılar. Şimdi görüyoruz ki, el
de mevcut eski stoklar tükenince yeni mubayaa
lar dolayısiyle iptidai maddeler için fabrikalar 
daha yüksek bedel ödemiş olacaklardır. Bu se-
beble mallarının bedellerini de bu miktar kadar 
yükseltmek mecburiyetinde kalacakları tabii gö
rülür. Devlet fabrikaları evvelki fiyatlara yüzde 
10 - 12 arasında bir tenzilât yaptılar. Fakat yük
sek fiyatlarla pamuk aldıktan sonra % 10 - 12 
nispetinde bir tezyit yapmaya mecbur kaldık. 
Daha fazla tezyit yapmamız icabediyordu. Di
şimizi sıktık, zararfma sattık, daha yüksek bir 
fiyat tereffüüne gitmedik. Bu yüzden bir hayli 
zararlara uğrıyoruz. Maksat piyasaya mümkün 
olduğu kadar nâzım olmaktır. Fakat piyasada 
üç türlü mal vardır. Biri, Sümerbank mamulleri. 
2 - Diğer fabrika mamulleri. 3 - Hariçten ithal 
edilenler. Onun için Sümerbank mamullerini 
satm alanlardan bâzıları bizden aldıkları malla- | 
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rı yüksek fiyatla satıyorlar ve bir menfaat sağ
lıyorlar. (Niçin sesleri). Ben iktisadi sebepleri 
izah ediyorum. Hakikaten bu gibi vaziyetler 
vardır. Hakikaten bu gibi vaziyette, yani muh
telif fiyatlarla satışa çıkarıldığı takdirde bir 
kısmı spekülatörler bu farktan istifade ede
ceklerdir. Böyle bir istifade tüccarın hakkı
dır, fakat müstehliki istismar etmek lâzımdır. 
Binaenaleyh, bize terettüp eden vazife, istisma
rın önüne geçmek ki, bu da tabiî iktisadi yol
dan hareket etmek ve piyasaya fazla mal çıkar
maktır. Elimizdeki fabrikaların kapasitesi, kı
sa bir müddet içinde fazla mal çıkaracak du
rumda değildir. Bundan başka kısa bir müddet 
içinde piyasaya fazla mal çıkarmak ancak it-' 
halat yolu ile mümkündür. Fakat bugünkü şart
lar altında ithalâtın yapılıp yapılamayacağını 
Ticaret Bakanı arkadaşım açıklıyacaktır. Spe
külâsyon ve ihtikâr mevzuu karşısında ne yap
mak gerekeceğini Zühtü Hilmi Velibeşe arkada
şım anlatacaktır. 

BAŞKAN — Söz Ekonomi ve Ticaret Baka-
nımndır. 

EKONOMİ Ve TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 
HÎLMÎ VELÎBEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı piyasayı çok yakın
dan takip edebilmek, fiyatlarda tereffü ve 
tenezzül olduğu takdirde bunun sebeplerini 
araştırmak için bir teşkilât kurmuştur. Bu teş
kilât, henüz pek yeni olmakla beraber, çalış
maktadır. ümit ediyorum ki, pek yakında müs
mir vaziyetler husule getirmek imkânını vere
cektir. 

Şimdi bugüne kadar yapılmış olan tecrübe
lere temas edeyim: Yakın zamanlarda, bilirsiniz, 
idari tedbirlerle ^ihtikârın önüne tamamiyle 
geçmek imkânı olmadığı tahakkuk etmiştir. Bâ
zı kimselerin mutlaka kazanmak hırsını yen
mek kabil olmamıştır. Biz bir tarafta adlî taki
batı ittihaz etmekle beraber, bu vaziyetlerde 
ihtikârla ancak yine kendi silâhlariyle müca
dele etmek icabetmektedir. Bu da Devlet fab
rikalarının piyasada nâzım rolü oynaması ile 
mümkündür. Bunlara rağmen daha çok eksik
lerimiz olduğunu görür, daha fazla ihtikâr ya
pıldığını müşahede edersek, ithalâtı geniş mik
yasta f azlalaştırmak esaslarını derpiş etmiş bu
lunmaktayız. Bu suretle son zamanlarda bu 
esas dairesinde yapılmış olan iktisadi hareket-
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krden fayda müşahede edilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. 
BAŞKAN —' Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) —Muhte

rem arkadaşlarım; sual takririm iki kısmı ihtiva 
etmektedir. 

Birincisi; birtakım, kaydi malûmat soruyo
rum. En son maddesi ile de bugün bir ihtikâr 
mekanizmasının kurulmuş ve devam etmekte 
olup olmadığını ve hükümetin bunlar karşısın- , 
daki durumunu açıklamasını istiyordum. 

Birinci kısımda tatmin edildinı, hükümete j 
' teşekkür ederim. \ 

Ancak bugün hayati bir ehemmiyeti haiz 
olan ve bütün memleketçe bilinen ve yaşanılan ; 
ihtikâr mevzuları. üzerinde hükümetin vermiş 
olduğu malûmatı maalesef tatminkâr bulama
dım. (Alkışlar) Hattâ o kadar ki; hükümet bu 
mevzu üzerinde bir gaflet içinde görünüyor. 

Arkadaşlar; sual takririmin birinci kısımla- : 
rmda bâzı çevrelerde dolaşmakta olan bâzı iddi- ; 
alardan bahsettim. Eğer şu Meclis Kürsüsü şa
hıslardan ve firmalardan bahse müsait olsa idi 
oldukça geniş teşkilâta sahip olan bu firrhaları 
mevzuubahsetmek suretiyle yaptıkları işlerin 
mahiyetini huzurunuzda açıklamaya ve bu teş
kilâtın çok evvel, hattâ Kore harbiyle beraber 
kurulmuş olduğunu sizlere arzetmek imkânı hâ
sıl olurdu. Fakat memleket, millet dâvaları ve 
menfaatları karşısında yeri ve zamanı geldiği 
zaman bu şahısların hüviyetleri, firmaları isim
leri ne olursa olsun elbetteki umumi efkâra 
açıklamak mümkün olabilir. 

Bugün memlekette ihtikâr var mıdır, yok 
mudur? Bunu anlatabilmek için Kore harbi ile 
başlıyan piyasa durumunu arzetmek lâzımdır. 
Arkadaşlar Kore harbi başlar başlamaz dış pi
yasaların durumu derhal değişmiştir. Bilhassa 
harb sanayiinde kullanılan pamuk, demir, kau
çuk gibi maddelerin doğrudan doğruya harb 
sanayiine tahsis edilmiş bulunmaları itibariyle 
ancak yabancı memleketlerin kendi ihtiyaçları
na tahsisi dolayısiyle ihraçları kısmen durdu
rulmuştur: Bundan başka fiyatları da şüphesiz 
arz ve talep kaidelerine tevfikan artmış bulun
maktadır. Memleketimizdeki iç piyasaya tesiri 
daha şimdiden 30 r 50 ve hattâ bâzı kısımlarda 
:% 100 bir raddeye gelmiş bulunuyor. 

Bundan başka arkadaşlar, döviz tedarikin-
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deki müşkülât, memleketin muhtaç olduğu 
maddelerin 1939 yılında yerinde ve zamanında 
temin ve tedarik edilememesi dolayısiyle halk 
üzerinde husule gelen menfî tesirler bu madde
lere karşı olan alâkayı artırmış piyasayı daralt
mış. Karaborsaya dökülmesine yardım etmiştir. 
Dış piyasalar böyle olduğu gibi iç piyasalar da 
bundan bambaşka ve daha kötüdür. 

. Arkadaşlar, sayın İşletmeler Bakanının da 
söyledikleri gibi, bugün Sümerbanka bağlı 
mensucat fabrikaları dahilî ihtiyacın yüzde alt
mışını temin etmektedir. Pamuklu arasında ka
put bezi, diril, pazen gibi harcı âlem, şehirlinin 
ve köylünün muhtaç olduğu malların fiyatları 
birdenbire artmıştır. Bu artışın muhtelif sebep 
ve saikleri vardır. 

Bu artış evvelâ' yüksekten başlamıştır. Eski 
iktidar zamanında belki mâkul, belki değil, es
ki iktidar zamanında Ankara'da bir müessese
ye, îstanbur'da muhtelif müesseselere geniş 
mikyaslarda 10 - 20 milyon gibi büyük mikyas
larda bağlantılar yapılmıştır. O zamanlar için 
% 5 e kadar da bir iskonto yapılmakta idi. Fi
yatlar Kore harbi dolayısiyle birdenbire yük
selmeye başlayınca bu firmalara hukukan bağ
lı olan Sümerbank elbette ki, taahhüdünü yeri
ne getirmek bakımından istedikleri' malı ver
mekte devam etmiştir. Ancak her türlü ahlâki 
kaidelerin iflâsa doğru yol aldığı bu devirde 
kendi şahsi menfaatleri yanında az çok da 
umumi menfaati görmek temayülünde olmıyan 
bu büyük firmalar maalesef küçük esnafı, müs
tehlik sınıfını istismar etmekten vicdanları 
azap duymamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işlere çok alâ
kalı ve meraklı bir arkadaşınız olarak Çorum.'-
da, Yozgad'da, Ankara'da hemen bütün tüccar
larla görüştüm. Bu büyük firmalarla alış ve
riş yapan arkadaşların dertlerini dinledim. 
Müttefikan anlattıkları şudur: Bu firmalar 
Sümerbankm ikinci zammından evvel, misal 
olarak, söylüyorum ; 96 kuruş olan diril ki % 5 
ıskontosu da vardır, 91 kuruşa mal olmaktaydı. 
1.16 kuruşa küçük esnafa verilmektedir. Böyle 
kalsa bir şey değil, araya bir de vergi kaçakçı
lığı giriyor. 116 kuruşa verilen dirile 96 kuruş 
üzerinden fatura veriliyor. 

Aradaki farktan vergi ıbakımından da isti
fade etmekte devam ediyorlar. Büyük firmala
rın bu şekildeki ihtikârı küçük tüccarlara da 
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şüphesiz sirayet etmektedir. Kabul etmek lâ
zımdır ki, ihtikâr, bir mikrop gibi sâridir, bir 
yerde başlıyan ihtikârın derhal'memleketin en 
hücra köşelerine kadar sirayet ettiğini İkinci 
Cihan Harbinde hepimiz görmüş 'bulunmakta
yız. Tüpü 360 kuruşa olan Ültraseptilin Hakkâ
ri'de, Beytülşe'bap'ta 80 liraya satıldığını bili
yor ve 'bunu şahsan 'ben de almış bulunuyorum. 
Bu böyle olunca, büyük firmaların bu şekildeki 
ihtikârlarına mâruz kalan küçük esnaf almış ol
dukları malı kendi mağazalarına koyduktan 
sonra köylüye satışlarında kendileri de Ibununla 
mütenasip ve hattâ bazan fazla fiyat koymakta 
asla tereddüt etmiyorlar. Çünkü kendileri için 
bir koz mevcuttur, köylü soruyor : Vaktiyle bu 
malın fiyatı şu idi şimdi neden yükseldi1? Dedi
ği zaman : Efendim, Hükümet zam yaptı da on
dan yükseldi diyor. Halbuki arkadaşlar, Sümer 
Bankça zam çok mahdut miktarda yapılmıştır. 
Çünkü daha evvel 10 ve 12 arasında bir tenzilât 
yapıldıktan sonra bâzı maddeler, pamuklardaki 
yükselme sebebiyle bâzılarında 10 - ve bir kıs
mına da 20 ye kadar zam yapılmıştır. Küçük 
tüccarlar da bilhassa cahil olan köylüye bunu 
anlatmak istemiyor, meselâ bizim Çorum'da ve 
başka yerlerde diril 130 - 140 kuruş arasında 
satılmaktadır. Bunu aldığımız mektuplardan 
öğreniyor ve çok üzülüyoruz. 

Şurasını da kaydedelim ki, ihtikâr yalnız bü
yük tüccarların ve küçük esnafın düşüneceği bir 
mevzu olmaktan çoktan çıkmış bulunuyor. İkin
ci Cihan Harbi bu memlekete birçok felâketler 
ve birçok ahlâkî düşüklükler getirmiş bulunu
yor. Maalesef bunu kabul ve itiraf etmek lâ
zımdır. Herkes umumun menfaati içinde kendi 
menfaatinin de bir cüzü bulunduğunu asla ka
bul etmiyor. Anormal günlerin fevkalâdeliğin
den kendisine bir hisse çıkarmaya çalışıyor. 
Gözlerimle gördüm, bugün birçok yerlerde 30 -
40 tane otomobil lâstiğini piyasadan çekip, ne 
olur ne olmaz diye sakjayan ve belki üçüncü bir 
cihan harbi çıkar ümidiyle gaz, benzin depo 
eden adamlar vardır. Bu gübi maddelerin İkinci 
Cihan Harbinde 10 - 20 misli fazlaya satıldığı
nı bilen bu insanlar ıgene böyle kazançlar heve
sine kapılarak bu ıgibi maddeleri şimdiden istif 
etmektedirler. Hükümetin bu konu üzerinde da
ha şimdiden hazırlığa başlamış olmasını kayıt
sızlık olarak kaydetmek isterim. 

Arkadaşlar, Kore Harbinin başlaması üzeri-

.1950 O : 1 
ne piyasalarda anormal bir vaziyet hâsıl oldu. 
Daha o zaman Hükümetin bu mevzu üzerinde 
hassasiyetle durarak icabeden tedbirleri alması 
icabederdi. Halbuki son Kore hareketinin inki
şafı dünya sonunun malûm olmıyan bir çukura 
doğru süratle düşmekte bulunması, gibi sebep
ler siyasi durumumuzla muvazi olarak iktisadi 
vaziyetimizi Hükümetin igöz önünde bulundurup 
yerinde ve zamanında kararlar almasını icabet-
tirmektedir kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, Ticaret Bakanı burada, muhte
kirlere aynı silâhla mukabele edileceğinden ba
his buyurdular. Ben, aynı silâhın maalesef eli
mizde olmadığı kanaatindeyim. Umumi bir ka
idedir, harbde topa topla veya toptan daha bü
yük bir vasıta ile mukabele edilir. Topa, tüfek
le, piştavla mukabele etmek nasıl mümkün de
ğilse iktisat kanunlarının hükümran olduğu, ik
tisadi kanunların cari olduğu bu mevzularda, 
Hükümetin ancak aynı silâhla mukabele etmesi 
demek, o maddeleri her zaman piyasayı doyu
racak kadar bol miktarda temin etmesi ile ka
bildir. 

Arkadaşlar dünya durmadan silâhlanıyor. 
Bugün Amerika ve kauçuk istihsal eden diğer 
memleketlerden kauçuk gelecek midir? Memle
ketimizde yüz liraya satılmakta olan otomobil 
lâstiklerinin 3-4 bin liraya yükselmesi "mukad
der değil midir? Benzin ve diğer maddelerin 
memleketimize ithalinde müşkülât var mıdır, 
yok mudur, döviz mevcudumuz müsait midir? 
Tahmin ediyorum ki şimdiden bunların mem
leket ihtiyaçlarına uygun olarak ithal edilme
lerine imkân yoktur. Şu halde arkadaşlar biz 
hariçten piyasanın muhtaç olduğu mamul mad
deleri getiremediğimiz ye bunu dahilî mamulâ-
tımızla karşılamaya imkân mevcut olmadığı 
müddetçe karaborsanın iktisat kanunlarına, arz 
ve talep kaidelerine tevfikan kendiliğinden doğ
muş ve devam etmekte bulunduğunu kabul et
mek icabeder. 

Arkadaşlarım, üç gün evvel bir dolmuşa 
binmiş gidiyorduk, şoförle ihtikâr konusu üze
rinde bir musahabe yaptım ve en doğru, pür 
malûmatı alacağımı tahmin ederek sualler sor
dum. Bana bir pul gösterdi, bey dedi, bunu bir 
ay evvel 75 kuruşa almaktaydım, bugün kara
borsadan 225 kuruşa temin edebiliyorum. Bu 
gösterdiği pul otomobillerde kullanılan bir par
çadır. Otomobillerde kullanılan diğer yedek 
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parçaların da karaborsaya döküldüğünü ve an
cak yüksek fiyatlarla temin etmek mümkün 
olduğunu söyledi. Bunun gibi pamuklu mensu
catın dâhilde temin edilemiyen, dâhilde karşı
lanmasına imkân olmıyan açıkları dolayısiyle 

\ dâhildeki fiyatların demin arzettiğim gibi yük
selmiş ve yükselmekte bulunduğu muhakkaktır. 
Eski bir dert olarak bununla yakinen ilgisi bu
lunmasa. itibariyle bir de çimento meselesini kı
saca arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar; Ankara'da inşaat yapmış ve 
yaptırmış olanlar bilirler; Hükümet permi ve
rir, istediği kadar çimento almak imkânını sağ
lar. Bu çimentoyu belki altı ay belki bir sene 
sonra fabrikadan almak imkânı vardır. Permi 
alan zat doğrudan doğruya bir müesseseye git
mekte orada bu kâğıtları vermekte ayrıca her 
torba başına 100 kuruş ta vermek suretiyle 
yüzlerce, binlerce torba çimento temin etmek
te a^rls îüşkilât çekmemektedir. 

Çimento işi Kore harbiyle başlamış bir iş 
değildir. Onunla alâkalı bir mevzu olması ba
kımından arzediyorum: 

Arkadaşlar, şu halde bugünkü ihtikâr işlerini 
ayni silâhla karşılamamıza imkân olmadığına gö
re ne yapmak icabetmektedir?. Fiilen yapılamı-
yan işlerin elbetteki hukuken tamamlanması ica-
betmektedir. Elimizde bir Millî Korunma Kanu
nu vardır ve halen yürürlüktedir. Bu kanunun 
31. ve müteakip maddeleri ihtikâr mevzuları kar
şısında verilecek cezaları tâyin ve tasrih eylemek
tedir. Ancak bugün Millî Korunma Kanununun 
bu maddelerine göre ceza verilmek imkânı mevcut 
değildir. Millî Korunma Kanununun 19, 20, 21, 
28 nci maddelerine dayanmak suretiyle eski ikti
dar zamanında alınmış olan 644 sayılı koordinas
yon kararma tevfikan Ticaret Bakanlığı bir ka
rar almıştır. Bu kararda bâzı listeler mevcuttur. 
Bu listeler bilhassa hariçten gelecek mahdut bir
kaç mamul eşyanın Hükümetçe murakabesini ve 
muhalif hareket ettikleri takdirde Millî Korun
ma Kanunun 31, 32. maddelerine tevfikan ceza
landırılacağını âmirdir. Bundan başka halen yü
rürlükte olan Millî Korunma Kanununun hiçbir 
hükmü yürümüyor. 

Arkadaşlar, Millî Korunma Kanunu hiç şüp
hesiz bu memlekette bir facia yaratmış olmakla 
beraber ben bu kanunun bam başka bir zihniyet
le tatbikına daima taraftarım. Millî Korunma 
Kanunu dün tatbik edildi. Fakat kimlerel Yüz 
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para fazla fiyatla şeker satanlara ve küçük esnaf
lara üç, beş kuruş ihtikâr yapanlara tat
bik edildi. Fakat memleketin iktisadi bün
yesini temelinden sarsanların hiç birisi ma
alesef adaletin pençesine getirilmemiştir ve 
memlekette bu yüzden bir kanun buhranı vücut 
bulmuştur. 

Bundan başka Millî Korunma Kanununun 
müspet netice vermemesinin başka sebepleri de 

'vardır. Onlarda şudur : 3 u kanunu tatbikle mü
kellef olan teşekküller maalesef vazifelerini ih
mal değil, suiistimal etmişlerdir. Gözlerimizle 
gördüümüz birçok vakalar^ her zaman söyliyebi-
liriz ki, bilhassa istanbul'da, izmir'de, Mersin'de 
büyük ticaret merkezlerinde bunları murakabe 
etmekle mükellef heyetler bilâkis bunların ihti
kârlarını kolaylaştırmışlar ve binlerce lira kazan
malarını temin etmişlerdir. Yine buna ilâve ola
rak dünkü zihniyet altında vazife görmeye mec
bur kalan müddeiumumilerimiz de ihtikârın için
de bulunmuş ve her gün çeşitlerini görmüş olma
larına rağmen lâkayıt kalmıya mecbur kalmışlar
dır.. 

BAŞKAN — Ahmet Bey vaktiniz dolmak 
üzeredir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Hülâsa 
arkadaşlar, Millî Korunma Kanununun yeni baş
tan tetkik edilip kararlar alınması lâzımdır. Mil
lî Korunma Kanununda yeni bir zihniyetle, yeni 
bir tâdil vücuda getirerek, beklemeden süratle 
Büyük Meclise sunmak icabediyor. 

Arkadaşlar, bu memleket ihtikâr bahsinde 
çok sıkıntı çekmiştir. 

ABDULLAH GEDlKOÖLU (Ankara) — 
Sümerbank işini izah et! 

BAŞKAN — Vakti gelmiştir. Son sözlerini 
söylüyor. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Sü
merbank işinde, burada bir, iki firmanın bilhas
sa taahhütlerinin geniş olması bakımından halen 
yüz binlerce lira kazanmakta olduğu muhakkak
tır. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
ihtikâr yapmaktadırlar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ancak 
bugünkü mevzuata göre bunları halledecek ma
alesef bir hüküm mevcut değildir. Asıl üzüntüm 
de buradan gelmektedir. Hükümetin''bunları en' 
kısa bir zamanda önlemesi için kararlar alması
nı dört gözle beklemekteyiz. (Alkışlar). 
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#. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-

ın, Urfa Milletvekili Hasan OraVa ait olup Di
yarbakır'da ele geçen silâhlar hakkında Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/107). 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son Genel Meclis seçimleri arifesinde Diyar

bakır - Urfa Kapısında hususi bir kamyonda 
Urfa Halk Partisi milletvekillerinden Hasan 
Oral'a ait bir kısmı ambalajlı sandık içerisinde, 
bir kısmı şahsi bavulunda 13 mavzer üç tabanca 
ve bir miktar da mermi yakalandığı haber alın
mıştır, Mumaileyhin gerek milletvekili olma
sına ve gerekse Süverek Aşiret Reisi bulunma
sına göre bu hareketinin mücerret, âdi ve ticari 
maksatlara müstenit bir kaçakçılık mahiyetinde 
kabul edilemiyeceği aşikârdır. Binaenaleyh bu 
silâhların ne gibi maksatlarla muhitine götür
düğü Hükümetçe nasıl mütalâa edilmekte oldu
ğunu ve bugüne kadar ne muamele yapıldığının 
Sayın Başbakanca sözlü olarak açıklanmasını 
rica ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay 

BAŞKAN — Söz içişleri Bakanınmdır. 
ÎÇÎŞLER.İ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, bu takrirle 
mevzuubahis olan silâh kaçakçılığı meselesi 
üzerinde Hükümet dikkatle ve hassasiyetle dur
maktadır, idari ve adlî tahkikat yapılmaktadır. 
idari 've adlî tahkikat yapılıp neticesi alınmadan 
bu mevzu hakkında izahat verilmesi tahkikatı 
işkâl edebilir. Yüksek Meclisin bu sebeple bizi 
mazur görerek tahkikat sonunda izahat ver
memiz için sorunun tehirine müsaade buyunü-
masını rica ederiz. 

BAŞKAN — Gayrimuayyen bir zaman için 
tehir ediyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Tahkikatın sonuna ka
dar efendimi. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince bu hususta 
muayyen bir gün bildirilmesi lâzımdır. Eğer siz 
bugün için cevabım bundan ibaret başka malû
mat verecek durumda değilim derseniz ozaman 
istediğiniz doğru olur. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Bendenizin mâruzâtım 
tahkikatın neticesinde olacaktır. Cevabın bir 
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ay sonraya talikine müsaade buyrulmasmı rica1 

ediyorum. 
HASAN ORAL (Urfa) — Söz istiyorum. 
(Soldan, «tehir edildi, neticede konuşsun» 

sesleri.) 
BAŞKAN — Efendim, şahsını ilgilendiren bir 

mevzuda her milletvekilinin derhal söz söyleme
ye hakkı vardır. 

KEMAL DEMÎRALAY (İsparta) — O halde 
ben de konuşacağım. 

BAŞKAN — Konuşsunlar, sizi de ilgilendi
ren bir şey olursa size de söz veririm. 

Hasan Bey, yalnız şahsınızı ilgilendiren kı
sım üzerinde konuşacaksınız. 

HASAN ORAL (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 
hâdiseye ismimin karışmasından kürsüye gel
miş bulunuyorum. Bay Kemal Demiralay'in ba
na ait en ufak bir hakikat taşımıyan sözlü so
rusu hakkımda menfi bir propagandaya sebep 
olduğu cihetle nefret ve teessüfle reddederim. 
Bu hâdisenin resmî izahları Sayın İçişleri Bakanı 
tarafından kısmen yapıldı. Ben de müsaade 
ederseniz hâdisenin cereyanını aynen naklede
yim. (Lüzum yok sesleri), işin tahkikat safha-
siyle alâkadar kısmına temas etmiyeceğim. (De
vam, devam sesleri). Hüküm Millet Meclisinin
dir. (Soldan, gürültüler), (Bundan bahsetmi-
yecektiniz sesleri). 

BAŞKAN — Bu hususta konuşmıyaeaktmız, 
müsaade buyurursanız, bu mevzua cevap veril
diği zaman bunları söylemenizi rica ederim. 

KEMAL DEMÎRALAY (İsparta) — Reis-
bey, o halde bana da söz veriniz. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim. 
HASAN ORAL (Devamla) — Yalnız hâdi

seyi anlatacağım. 
2 Eylül Salı günü Ankara'dan Diyarbakır'a 

posta ile hareket ettim. 28 Perşembe günü Di
yarbakır 'a vardım. Saat tam dokuz'da otele 
giderken," Urfa Garı önünden geçerken Siverek'e 
sefer yapan otobüsün öğleden sonra hareket 
gdeceğini öğrendik. Şoför mahallini tutarak 
otele gittim. Saat ikiye kadar otelde bekledim. 
Otobüsün saat üçte hareket edeceğini otomobil 
sahibi Diyarbakır Demokrat Parti Başkan Ve
kili Emin Oğlu Mustafa'dan öğrendim. Saat 
üçte dört bavul eşyamla beraber garaja gittim. 
eşyalarımı şoför muavini bagajdaki diğer yol
cuların eşyaları arasına bağladı. Ben şoför ma-



1: : 16 8. 1 
hailine ailem ve çocuğumla beraber oturdum. 
Otobüsün hesaplarını görmek, benzin almak 
üzere Urfa kapısına hareket edildi. Burada 
bir saat kadar bekledik, s'onra hareket ettik. 
Diyarbakır'dan henüz çıkmış bulunuyorduk ki 
bir polis memuru otobüsü durdurdu, biraz ison-
ra iki sandık silâhları ile Yıldız Garajında ya
kalanan Sait ismindeki birinin otobüs yolcula
rı arasında olduğunu ve otobüs durunca kaç
mak isterken yakalandığını polislerden öğren
dik. Buna ait çanta ve bavul olup olmadığını 
muavinlerden sual ettiler. Eşyayı aramıya baş
ladılar. Yolculardan birkaç kişiye ait iki çanta
yı açtılar, birşey bulamayınca yolumuza de
vam etmemizi söylediler. Ben de bagajdaki 
döftefc bavulun bana ait olduğunu polise söyledim. 
Biraz sonra hareket etmesini şoföre söyleyince 
yola çıktık. Karacadağ eteklerinde gece hava 
karardığı bir zamanda otobüs arıza verdi, işi
nin uzun sürmesinden indik. Yolun kenarında 
bekliyorduk. Bu sırada bir kamyon Diyarba-
kırdan yüklü olarak geldi, otobüsün yanında 
durdu. Şoförler beraberce meşgul oldular. Son
radan otobüsün Karacadağ'ı çıkmasına imkân-
olmadığı söylenince kamyonun şoför mahallin
deki hemşehrilerimiz yerlerini ısrarla bana ter-
kettiler. Bir kısım yolcuları da. alarak fevkalâ
de yüklü bir şekilde yolumuza kamyonla devam 
ettik. Eşyalarımız muavinler tarafından oto
büsten kamyona nakledildi. Kaynak Nahiye 
merkezinde biraz eğlendikten sonra yolumuza 
devam ettik. Üçkuyu mevkiine geldik. Üç 
jandarma kamyonun önüne silâhlarını, teçhi
zatlarını kuşanmış bir şekilde çıktılar. Şoföre 
Siverek'e gitmek istediklerini söylediler. 
Şoför de çok yüklü olan kamyona kimseyi ala-
mıyacağını eğer bir imkân varsa ancak bu jan
darmaları almak istediğini söyledi. Onbaşının, 
öyle ise sefer yapamazsınız, bu gece burada ka
lacaksınız, demesi üzerine şoför mahallinden in
dim. Telefonla yüzbaşıya vaziyeti anlatmak is-
teâim. Bir türlü bulamadım. Muavinin verdi
ği izahata naızaran üç jandarmanın Siverek'e 
gelmeği lâzımgeldiğini öğrenince şoförü ikna ede
rek çok yavaş ve dikkatli bir şekilde yola çıktık. 
Şehre bir kilometre mesafede ayrı bir jandarma 
müfrezesiyle karşılaştık. Kamyonun ve eşyala
rımın ajranmasım yapacaklarını söylediler. Ben 
de « yanımızda üç jandarma var iki dakika son
ra Hükümet önünde karakolda yapılabilir » 
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dedim. Bu suretle merkez karakoluna geldik. 
Bir çavuş bekliyordu. Bavullarımızı indirttim, 
muayene yapmasını istedim. Buna dair elinde 
bir resmî belge olmadığı cihetle yapmak iste
medi, Jandarma Yüzbaşısı ve Kaymakam vekili 
Kemal Alyanak'a haber gönderdim. Geldiler. 
Bu büyük rahatsızlıkların sebeplerini sual 
ettim. Diyarbakır'da yakalanan kaçakçı Sait'in 
üzerinde çıkan bir anahtarın bavulunun otobüste 
kaldığını söylemesi üzerine bu aramayı yap
tıklarını söylediler. Bütün yolcular indi. Ben 
de bana ait dört bavulu şoför muavininden 
istedim, verdiler. Sahipsiz bir çanta ortada kal
dı. Gümrük memuru Nihat aradıkları çantanın 
bu olduğunu söylemesi üzerine benim dört ba
vulumu aramak istemedilerse de her hangi bir 
dedikoduya mahal kalmamak üzere eşyamın da 
aranmasını rica ettim. Muayeneden sonra ailemi 
ve bana ait dört bavulu çocuklarımla beraber 
eve gönderdim. Ben de sahipsiz bulunan çan
tanın zabıt varakasını imza ettim. Çantanın 
içinde kaçakçıya ait bir çift çorap, bir bez göm
lek, yamalı bir yağlı kasket, bir şalvar içine 
sarılmış parçalanmış bir silâh mavzeri, birkaç 
deste fişek de ayrıca vardı. Bu hâdisenin izaha
tını gümrük memuru Nihat'tan aşağıdaki şekil
de dinledim : 

Hâdisenin vukuundan üç ay evvel Siverek'
ten ayrılan kaçakçının Sivas ve Zara'da kaçak 
silâh almak için gittiğini bir mektup muhabere-
siyle tespit ettiklerini, vaziyeti Sivas Emniye
tine yazdıklarını, bunun neticesi olarak takip 
edilenleri senelerden beri bu işi yakalamaya 
muvaffak olamadıkları, bu sefer de çok iyi bir 
takip ile neticeyi elde ettiklerini söyledi. Bu 
hâdisenin gerek resmî, gerek gümrük teşkilâtı 
tarafından esaslı bir şekilde tesbit edildiği de 
meydandadır. Çantayı otobüsten naklederek Üç, 
Kuyuya kadar gelen Hızır Adındaki adamın 
gecenin karanlığında jandarma dairesinden 
kurtularak kaçtığı sabittir. 

Bundan sonraki safhası şudur. Küçük ruhlu 
ve bayağı işler için propoğandaya vesile yaptık
ları bu işin ertesi günkü dedikodusu şudur : 
Güya benim bavullarımda dört beş silâh bir 
sürü bomba, tabanca, cephane yakalanmış. Pro
paganda bu suretle günlerce devam etti. Hattâ 
Urfa'dan arkadaşlar telefonla sordular. Ben de 
bu bayağı isnadın asılsız ve uydurma olduğunu 
söyledim. Bu vatanda her şeyden üstün olan 
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memleket ve yurt endişesi hepimizi bu gibi içti
mai sebeplerin âmillerini aramaya sevkediyor. 
Yalnız siyasi hayatımızın yeni gelişmesinde böy
le insanların gerek politik gerekse hususi men
faat esasına dayanan hareketlerini nefretle kar
şılarım. Bu meseleyi ele almalarını ve bunun 
!bir an evvel ikmalini, eğer (böyle ıbir şaibenin 
altında bir arkadaşınız olarak burada bulun
mak istersem o zaman beni «bulundurmamanızı 
rica ederim. Yoksa böyle hiçbir vatandaşın, 
Türk vatandaşının yapmadığı ve yapamıyacağı 
(bir işi isnat etmek, leke sürmek, şunu yapmak, 
'bunu yapmak, bu vatanı parçalamaktan başka 
'bir şey değildir. Benim alnım aktır. 

Sayın Başbakandan ve Hükümetten adlî ve 
idari tahkikatın ikmalini ve millet kürsüsünden 
neticenin bildirilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında? 
KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — Şahsım 

mevzuulbalhis oldu. 
BAŞKAN -^ Şahsınızla alâkadar değildir. 
KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlar, yazıdaki hâdiseyi İçişleri Ba
lkanının önümüze getirip 'benim Devletin resmî 
kayıtları dışında hâdise 'böyle değildir. Hasan 
Oral kaçakçıdır ve yapmıştır, gibi 'bir ifrat po
litikasına sapmadığım halde teessüf ve nefret
lerinin yersiz olduğunu bildiğiniz halde kendi
sine iade ederim. 

Yalnız !ben hu hâdiseye Urfa'da muttali ol
duğum zaman ve hâdise bana intikal ettiği za
man bugünkü zihniyet içinde en 'büyük vazife 
saydığım için Ibu soruyu sordum. Çünkü, Urfa 
ve Doğu illeri senelerce kanun ve nizam dışında 
bir zihniyetin idaresinde kalmıştır.. Artık bu 
zihniyetin milletin hayatından silmek lâzımdır. 
Zira vatandaşlar hu zihniyetin ıstırabını çek
mişlerdir. (Soldan alkışlar) Bu sorumu açarken 
Hükümetten istiyorum ki, intikal ettiğimiz bu 
nizam içerisinde bu milletin hayatında kanun 
dışı fert ve zümrelerin ipsiz ve sapsız dolaşma
ları sona ermelidir. Benim sualimin hedefi ka
tiyet Hasan Oral değildir. Çünkü olamaz. Ben 
biliyorum, Türk Devletinin, Türk nizamının 'bu
günkü 'bünyesinde Hasan Oral'm bu kabîl fer
dî kötülükleri Ibir mâna ifade etmez. Ancak biz 

>. 1960 O : 1 
hu memleketin içerisinde fert ve zümre saltana
tını kötünden yıktık. Bu memleketin içerisinde 
kanunların otoritesi altında Türk Milletinin ai
le nizamını kurmak vazifesiyle mükellefiz. 
Binaenaleyh Hasan Oral arkadaşımız zannedi
yorum hana yersiz tariz ettiler. Yalnız, mevzu 
açılmamıştır, Bakanlık mevzuu getirecektir, ha
kikat burada ortaya dökülecektir, <o zaman ben 
de bildiğim hakikatları vazifeli insanlara arze-
deceğim. 

Şimdilik hu kadarla iktifa ediyorum. 
SABRİ ERDUMAN (Erzurum) — Usul 

hakkında söz isterim. 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Hasan 

Oral ile Kemal Beyin aralarındaki bir hâdise 
dolayısiyle Yüksek Mecliste açılmış olan bu ko
nu üzerine, umumi, umuma dokunacak 'bâzı söz
ler söylendi. Hasan Oral 'böyle bir hâdise yap
mış mı, yapmamış mı? Bakanlığın yapacağı tah
kikatla meselenin hakikati meydana çıkacaktır. 
Yalnız şunu söylemek isterim ki, Türk toprak
larının, Türk yurdunun... (Usul hakkında konu
şacaktınız sesleri). 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşunuz. 
SABRİ ERDUMAN (Devamla) — Usul hak

kında konuşuyorum. 
BAŞKAN — Dinliyelim arkadaşlar, esbabı 

mucibe arzediyorlar belki. 
SABRİ ERDUMAN (Devamla) — Türk Yur

dunun her köşesinde Şarkında da, Garbında da, 
Kuzeyinde de, Güneyinde de her zaman ufak 
tefek mitingler halinde hâdiseler olmuştur. Ar
kadaşımız Kemal B.eyin bilhassa temas ettiği 
nokta bütün Şark bölgesini bir suizan altında 
bırakan, o kısmı memlekete hıyanetlikle ittiham 
eden.... (öyle bir şey yok sesleri) Böyle söyle
diler. Ben bunu reddediyorum. Bu gibi hâdise- . 
ler memleketin her tarafında olmuştur, Saikın
da, Garbında da olmuştur. Babasına karşı da 
olsa Türk Milleti her zaman haksızlığa karşı, 
haksızlığa mâruz kaldıkça her zaman, Kore'de 
de İzmir'de de, Erzurum'da da bağıracak, kar
şı koyacaktır. 

(Usul bu mu? Sesleri) 
KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — Müsa

ade buyurun tavzih edeyim, benim sözleride 
bir kasıt ve tefrik yoktur. Arkadaşımızın mün
ferit kanaatine cevap arzedeceğim. 

Doğu bölgelerimizde kanun dışı idarelerden 
ve otoritelerden ıstırap duyulmuştur. 
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MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 

ne demek? Ferdi otoritelerden ilham alanlar.. 
İstanbul'da da olmuştur, memleketin her tara
fından olmuştur. Böyle bir, tefrika gitmeniz 
haksızlık olur. Mütegallibelik bir zamanlar 
memleketin neresinde yoktu rica ederim? (Gü
rültüler) Bu tavzih midir? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
tavzihini yapsın, imkân verelim rica ederim. 

KEMAL DEMÎRALAY (Devamla) — Ka
nunlarımızın adaleti karşısında bu kabil kanun 
dışı hareketlerin asla varit olamıyacağmı tek
rar arzederek sözlerime son veririm. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'-
in, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde bulu
nan ilce adedine ve bunlardan kaçının şose ve 
köprülerle il merkezlerine bağlanmış olduğuna 
dair sorusuna Bayındırlık Bakanı vekili Çalışma 
Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü cevabı (6/110) 

25 . X I . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan

lığına 
Aşağıdaki soruların sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından Yüksek Meclis huzurunda söz
lü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Say
gılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Nâzım önen 

1. Doğu ve Güney*- Doğu'da kaç ilce var
dır. 

2. Bunlardan kaçı şose ve köprülerle il 
merkezlerine bağlanmış olup (Yolların karla 
kapanması hariç) senenin bütün aylarında can
sız vasıta ile seyrüsefer yapılacak bir hale ge
tirilmiştir. 

3. Bu ilçelerden kaçının yol ve -köprüsüz-
lük yüzünden yağmur, çamur ve kar mevsimle
rinde il merkezleriyle irtibatları kesilmektedir. 
Lütfen izah buyurulması. 

BAYINDIRLIK BAKAN -VEKİLİ ÇALIŞ
MA BAKANI HASAN POLATKAN (Eskişe
hir) — Diyarbakır Milletvekili Bay Nâzım 
önen'in sorula?m a cevap arzederken yurdu
muzu, Doğu, Güney - Doğu, Batı şeklinde parça
lara ayıran siyasi bir zihniyetin bu memleket 
için ancak ve ancak zararlı neticeler doğuraca
ğına ve bu vatanın bir bütün olduğuna kısaca 
işaret etmeyi zaruri saymaktayız. 
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Soruda, Doğu ye Güney - Doğu olarak işaret 

edilen coğrafya parçasının hudutları içinde 
hangi illerin dâhil edilebileceğini sarih olarak 
tesbit etmek güç olmakla beraber biz, bu mev
zuda Kars, Çoruh, Rize. Erzurum, Ağrı, Van, 
Bingöl, Tunceli, Elâzığ, Muş, Hakkâri, Bitlis, 
Siird, Diyarbakır, Urfa, Mardin, illerini bu hu
dutlar içinde mütalâa ederek cevabımızı arze-
diyoruz: 

1. Yukarda «sayılan 16 ilde, merkez ilçeler 
hariç olmak üzere 99 ilce mevcuttur. 

2. Bu ilçelerden 3 ü, fevkalâde haller ha
ricinde, her mevsimde motorlu vasıtaların işle
mesine müsait yollarla il merkezlerine bağlı 
bulunmaktadır. 

3. 49 ilçenin yolları ancak Yaz mevsimin
de, kurak aylarda geçit verebilecek vaziyette 
olup yağışlı, çamurlu ve karlı mevsimlerde mo
torlu vasıtalara geçit verilmiyecek durumda
dır. 

4. 13 ilçenin yolları ise, Yaz mevsimlerin
de dahi motorlu vasıtaların işliyebileceği vazi
yette değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
NÂZIM ÖNEN (Diyarbakır) — Sayın ar

kadaşlar, bundan bir Birleşim evvel maarif nok
sanlarımız için vermiş olduğum bir sözlü 
soruda ve onun sonunda... (İşitilmiyor sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen mikrofona. 
NÂZIM ÖNEN (Devamla) — Sayın arkadaş

lar, bu ayın dördüncü günü Doğu ve Güney 
Diğu illerinin irfan noksanlığının önlemesi 
için sormuş olduğum bir, sözlü soruya Saym 
Millî Eğitim Bakanının verdiği cevap üzerine 
maksat tamamen izah edilmiş ve Heyeti Celi-
leniz de tasvip etmişti ki, Doğu ve Güney Do
ğu, denilirken bunda bir siyasi fikir ve maksat 
yoktur arkadaşlar. Nihayet her Devletin top
raklarının bir hududu olduğu gibi Türkiye 
topraklan da hudutlanmıştır. Şimdi Türkiye 
toprakları hudutsuz mu diyelim? Bunu bir 
politika içerisine gömüp de geçmişte ihmal edi
len bu yerlerin bir müddet daha ihmal edilme
sini muvafık görmüyoruz arkadaşlar. Biz her 
zaman ve her an Türk topraklarını ayrılık ka
bul etmez bir kül halinde biliyoruz. Şark hu
dudunda her hangi bir hâdise olsa Garplı ile 
elbirliği ederek, kucaklaşarak mücadeleye atı
lan yine onlar olmuştur. (Gürültüler, bunlara 
ne lüzum var sesleri) Tarihimiz buna şahittir, 
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BAŞKAN — Efendim soru dahilinde konu

şunuz. 
NÂZIM ÖNEN (Devamla) — Arkadaşlar; 

rica derim suitefehhümü bırakalım. Yüksek Hu
zurunuzda söyliyorum ki, Türkiye toprakları 
tecezzi kabul etmez bir bütündür. Bu zihniyette 
olmıyan insanlar hakikaten zâlimdir. Biz bunu 
kül halinde kabul ediyoruz. 

. Arkadaşlar, müsaadenizle bir defa daha 
bunu arzediyorum: Şark'ı, Garp'ı ayrı bir şe
kilde telâkki edip de ayrılık yaratmak istiyen 
zihniyet hakrolsun! 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) —, 
Halk Partisi yapardı, geçti o. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Öyle bir şey 
yok. 

ÂNZIM ÖNEN (Devamla) — Sayın Bayın
dırlık Bakanının vermiş olduğu izahattan do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Buyurdular ki, 99 tane ilce vardır. Bunun 
37 sinin yolu yapılmıştır. 49 u seyri sefere mü
sait değildir. Buna da Hükünjet tarafından el 
konarak halledilmesini rica ediyorum. 

10.—"Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
ın, komünizmle mücadele için hazırlandığı bildi
rilen'Kanun tasarısının ne zaman Meclise sunu
lacağına, İstanbul Üniversitesinin açılış törenin
de vukubulan hâdiseler dolayısiyle arama yapı
lan yerlerde elde edilen dokümanlara ve suçlu
lara verilen cezalara dair, Adalet Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/113) 

BAŞKAN —• Adalet Bakanı olmadığı için 20 
Aralık Birleşimine bırakıyoruz. 

11. — Zonguldak Milletvekili Suat BaşoV-
nu, Zonguldak Etibank Ereğli Kömürleri İlet
mesinin Kömür î§çileri Sendikosmda muhtelif 
yıllarda vukubulan suiistimaller hakkındaki so
rusuna Çalışma Bakanı Hasan Polatkan'm söz
lü cevabı (6/İİ4) 

27 . XI . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Zonguldak Etibank Ereğli Kömürleri îşlet-
senin 10 000 lere baliğ olan işçilerinden müte
şekkil Kömür İşçileri Sendikasında muhtelif yol
lara ait muhtelif suiistimaller mevcut olduğu 
söylenmektedir, 

• 1. • Çalıpaa Bakanlığı bu suiistimallerden, 
haberdar olmuş mudur? 
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2. Haberdar olmuş ise ne gibi bir muamele 

tatbik olunmuştur! 
3. Görülen suiistimallerin nev'i ve mahiye

ti ile miktarı neden ibarettir? 
4. Sendikalarda bu gibi suiistimalleri önle

mek için düşünülen tedbirler nelerdir? 
Bütün bu hususların sözlü olarak açıklanma

sı^1 arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Mlletvekili 

Suat Başol 
ÇALIŞMA BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Suat Başol arkadaşımızın sözlü sorularına cevap
larımı arzediyorum: 

1 12724 üyesi bulunan Zonguldak Maden İş
çileri Sandikasmda bâzı yolsuzluklar yapıldığı 
hakkında Çalışma Bakanlığına bu senenin Hazi
ran ayı sonunda ihbarlarda bulunulmuştur. 

2. Yapılan ihbarlar üzerine, 5018 sayılı 
Sendikalar Kanunun 11 nci maddesinin verdi
ği salâhiyete dayanılarak sendikanın, kuruluşun
dan başlamak üzere, bilcümle muamele, hesap 
ve kayıtları Çalışma Bakanlığı müfettişleri tara
fından tetkik, teftiş ve tahkika tâbi tutulmuş
tur. 

3. Bakanlığın teftiş kurulunda mevcut ma
lûmata nazaran bu teftiş ve tahkiklar sonunda, 
aşağıdaki hususat tesbit edilmiştir: 

A) Sendikadaki büro memurlarından altı
sının, kayıtları tahrif etmek, gizli makbuz kul
lanmak gibi çeşitli yolsuzluklar yaptıkları ve 
zimmetlerine ceman sekiz küsur bin lira geçir
dikleri sabit olmuş, bu altiı memurun vazifeleri
ne son verilmesi idare kurulundan talep edil
miş, ve haklarında Türk Ceza Kanununun 345 
nci maddesi delaletiyle 508 ve 509 ncu maddeleri
nin tatbikini ve zimmetlerine geçirdikleri para
ları ödemeye mahkûm edilmelerini tazammun 
eden rapor Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına 
tevdi kalınmıştır. 

B) İdare heyetinin sendika tüzüğünü yan
lış anlaması yüzünden sendikayı 109 000 lira 
zarara mâruz ve imza yetksini haiz olmıyan me
murlara yaptırılan tediyeler dolayısiyle bir kil
sim âdi zimmetlere sebebiyet verdiği neticesine 
varılmıştır. 

Bu durum karasında 5018 sayılı Kanunun 
6 nci maddesi sarahatine dayanılarak aynı ka
nunun 7 nci maddesine tevfikan sendikaya kay-̂  
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yım tâyin ettirilmesi için yetkili mânkemeye mü
racaat olunmuştur. Kayyım tâyini feyU slndi-
ka hukukunu koruyacak yeni Bir idare heyetinin 
vazife başına gelmesini müiaakip, yukâMa mâhi
yetini arzettiğim 109 Bin lirânin idare heyetine 
dâhil kimselere tazmin ettirilmesini gösteren ra
por kayyım veya yeni idare heyeti tarafından 
yetkili. mahkemeye tevdi edilecektir. 

4. Sendikaların bu gibi suiistimallerini ön
lemek için düşünülen tedbirlere gelince: Bu 
konuda kanunlarımızın kâ;fi müeyyideleri ihti
va ettiğine kaniiz. Filhakika Sendikalar Kanu
nunun 11 riöi maddesi, bu teşekküllerin Ba
kanlığımızın murakabesine tâbi olmasını âmir
dir. 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nei 
maddesine göre sendikaların birer cemiyet ola
rak ma'hallî hükümetin teftiş ve murakabesine 
tâbi oîto&sihâ mütââlîik hüküm de mahfuz bu-
îunöiaktadîr. Diğer taraftan sendikalara ait 
paralârin üzerinde yapılacak her türlü suiisti
mallerin Türk Ceiza Kartümirtdaki ceza müeyyi
delerinin çefşivesine girdiği malûmunuzdur. Ez
cümle Türk Ceza Kanununun 5İÖ nen niaddesi 
bu gibi tieşekkülîerih organları tarafından işle
nen suçların daha ağır bir şekilde cezalandırıl
masını sağlamakta ve alâkalıların şikâyeti ol
maksızın dahi re'sen takibatta bulunmasını 
mümkün kılmaktadır. Bütün bu murakabe Ye 
müeyyidelerin takibi sağlanırken bu idari ted
birleri» steşıdika hürriyetini hiçbir suretle halel
dar edifiUetKğine de inanıyoruz. 

Çünkü bu gibi suiistimallerin önlenmesi ve 
takibi mevzuunda gösterilen hassasiyet; sendi
kaların re sendika mensuplarının hürriyetlerini 
tahdit etmek şöyle dursun, bunun tam aksine 
olarak, onların hak ve menfaatlerini korumak 
ve daha iyi inkişaf etmelerini temin etmek ve 
işçilerimizin Sendikalara itimat ve ra^Betini sağ
lamak ba'kmından iyi niyetli sendikacıların an
cak memnuniyetle karşılıyacaklftrı müspet ve 
faydalı neticeler verecektir. 

Her halde gerek işçi ve gerek iş veren va
tandaşlarımızın müşterek meleki menfaatlar 
etrafında bin bir fedakârlıklarla vücuda getir
dikleri sendikaların, birtakım kötü niyetli şa
hıslar tarafından istismar mevzuu yapılmasına 
asla müsaade etmiyeceğiz ve sendika hürriyetini 
suç işleme hürriyeti şeklinde soysuzlaştıran bir 
anlayişin iş hayatımızda vücût Bulmasına asla 
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meydan vermiyecek tedbirleri almakta devam 
edeceğiz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, sorumun sırası en son olduğu için 

'- bana da konuşmak sırası şimdi düştü. 
Evvelâ genç ve muhterem Bakanımızın, 

; Ereğli kömür işletmesi ve işçi sendikaları hak-
I kında vermiş olduğu izahata çok teşekkür ede-
) rim. Beni tatmin etmiştir. 
| Yalnız 9 . II . 1950 günü Zonguldak'ta Ereğ-
l li Kömürleri İşletmesi tarafından sendikaya se-
I çim kastiyle verilen 70 bin lira acaba bu yekû-
I oıa dâhil midir? Ereğli Kömür İşletmesi İdare 
; Meclisinin kararı alınmadan, indî bir mütalâa 
j ile işçi sendikasına bu tarihte 70 bin lira veril-
i miş ve bu parayı eşkiyalara dağıttırmıştır. Ây-
| rti zamanda 202 bin metre kaput bezinin işçi

lere tevzii sırasında büyük suiistimaller yapıl
dığını ve müfettişlere bu tevzi kuponlarının ve
rilmediğini gayet iyi bilmekteyim. Bu da aşağı 

: yukarı 150 - 200 000 lira tutmaktadır. Şu halde 
bu suiistimal yalnız 109 000 lira olmayıp' 275 000 
lira kadar tutmaktadır. İşte bütün bu paralar 
hava, su, güneş gibi üç esaslı unsurdan mahrum, 
600 metre derinliklerde yaşıyan ve buradaki şu 
ışığı temin eden kahraman türk işçisinin istih
kaklarından kesilerek çarçur edilen paralardır! 

Bu işçi sendikaları hepimizin malûm öldüğü 
• veçhile 1946 senesi ortalarında veya 1947 senesi 

başlarında Demokrat Partinin müzahareti ile 
Zonguldak'ta bir sendika kurulmuştur. Mevzuu 
ilgilendirdiği için arzediyorum. Hükümet bir ba
hane bularak ve işçleri kıyasıya kötülüyerek bu 
sendikaları kapattı C. H. Partisi ile Ereğli Kö
mürleri İşletmesinin vesayeti altında yeni bir sen
dika kurdu. Suiistimalleri görülen bu sendika 
Ereğli İşletmesinin vesayeti altında iş gören sen
dikadır; 1949 senesi kongrelerinde cereyan eden 
havayı size arşedeyim, Çalışma Bakamı Şemset
tin Sirer, İçişleri Bakanı Emin Erişirgil, Ali Ri-
za Arı Zonguldak'ı teşrif ettiler biz de kongreyi 
dinlettik. Nutuklar çekildi, İzmir'de, Zonguldak'
ta, İstanbul'da, Bursa'da binlerce işçiden müte
şekkil bir topluluğun C. H. P. nin emrinde ve 
elinde olduğunu, işçilerin kendilerine gayet mü
zahir bulunduklarını izah ettiler. 

İşte bütün bu nutuklardan, bu toplantılardan 
sonra C. H. P. nin gazinosunun altında gece ve-

vrilen ziyafette Sabite Tur ve Zehra Bilir hanım
lara 3 500 lira verilmek suretiyle sabahlara ka-
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dar idiler ve Türk işçisinin 15 bin lirasını o ak
şam çarçur etmişlerdir ve yine o geee gözlerimle 
gördüm, arkada§la r ım ^ a şahittirler, rakı bollu
ğundan, meze bolluğundan ziyan olmasın diye 
oraya gelen davetli arkadaşlar ve C. H. P. liler, 
ballarını rakı ile yıkadılar. Binaenaleyh Zongul
dak dâvaları bundan sonra Yüksek Meclise ge
lecektir. Arkadaşımız Abdurrahman Boyacıgil-
ler'in-Meclisin ilk açıldığı zamanlarda C. H. P. 
nin ikibuçuk milyon lira seçime para sarf ettiğini 
belirtti. Onu müdellel delilleriyle beraber huzu
runuza getireceğiz. 15 milyon liralık suiistimal 
.dosyalarını bu milletin mümessilleri olan sizlere, 
arzadeçeğiz. (Br&vo sesleri) Binaenaleyh Zon
guldak işçi sendikaları inşallah Yüksek Meclisin 
müîîaheretiyle yine Bakanımızın belirttiği gibi 

hür bir hava içerisinde yaşamasını temin, edecek 
ve Türk işçisine komünist diyen küstahların elbet-
teki dili çekilecektir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; yalnız sözlerime bir dakika daha 
müsaadenizi rica edeceğim. İşçiler hakkında ora
da burada söylenen sözleri ben bizzatihi tetkik ve 
müşahade ettim. Ne Zonguldak'ta, ne Bursa'da, 
ne izmir'de, ne istanbul'da eli nasırlı Türk işçi
sinin bu memleket rejiminden başkasına, istik
balinden, istiklâlinden başkasına yönelmediğini 
katiyetle ifade edebilirim. Zonguldak'm Keiik'in
de, Zonguldak'm diğer bölgelerinde mutlak hürri
yet istiyorsanız komünist olun diye yüz numarala
rın duvarlarına yazılar yazılmıştır. Lâyık olduğu 
yere işçiler onu. kendi elleri ile yazmışlardır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım arkadaşlar. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, 
yeniden bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve 
sair bilûmum evrak ve madenî paralar üzerine 
komdaeak resim ve remizler hakkında Kanun 
teklifi, ve Maliye Komisyonu raporu (2/15) [1] 

(Rapor okundu) 

BALKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yâr mı? 

Rapçru, reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Aynen kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 
yil% Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli 
cetvellerde değişiklik a/ypılması hakkında Ka-
ntuvt tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(vmm 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
vai' mı? 

haddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenlei'.. Kabul edilmiştir. 

Kara^çl^arı Qm& MWfeM$& 1 W jCl Sütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

[J] 1% şçuılı bctsmcfm^ Hianağm $,onundadır. 
[2] 15 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

cetvelin 785 nci (Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesi gereğince atelyeler 
döner sermayesi) bölümünden (10 000) lira dü
şülerek (mahkeme harçları) adı ile yeniden 
ağılan 407 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
leı\. Etmiyenler,. Kabul edilmiştir. 

MAJ>pE 2. — Karayolları Genel -Müdürlü
ğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvele aşağıdaki formül eklenmiştir: 

Bölüm : 40f — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek. 

harç, resim, vergi ve her türlü giderler, hakem 
ve ilân ücretleri, Genel Müdürlük tarafından 
veya Genel Müdürlüğe karşı açılan dâvaların 
ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her tür
lü giderler ile sonuçlanan dâvalarda ilâm ve di
ğer tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme gi
derleri. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
lei'.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. ' 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yar rnı Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenlei'.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

— &a — 
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MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın

dırlık Bakanları yürütür. 
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 

var mı Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi tasarının tümünü açık oyu
nuza arzedeceğiz. 

Biliyorsunuz açık oy için üç renkli kâğıtla
rımız vardır. Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil 
müstenkiftir. 

Binaenaleyh buna göre reylerinizi lütfen 
kullanmanızı rica edeceğiz. 

3. — Antalya eski Milletvekili Niyazi Aksu'
nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1949 tarih
li Haftalık Karar cetvelindeki 1751 sayılı Kara
rın amutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/11) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu Yüksek Heyetinizin reyine arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti. 

4. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, 
Dilekçe Komisyonunun 13 . V . 1949 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 2271 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/28) [2] 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN —''Arkadaşlar, rey kutuları gez
dirilmektedir. Yeniden salona girmiş olan, ar
kadaşların reylerini kullanmalarını rica edece
ğim. 

Komisyon raporu hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kars eski Milletvekili Akif Eyidoğan 
ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli 

[1] 13 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 14 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Haftalık aKrar cetvelindeki 466 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergeleri ve 
Dilekçe, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (4/18, 39) [1] 

BAŞKAN —' Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN —• Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? Raporu reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — t$amsmı eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır'm, Dilekçe Komisyonunun 30 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2332 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/31) [2] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Raporu 
Heyetinizin yüksek reyine arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Urfa eski Milletvekili Atalay Akan'-
ın, Dilekçe Komisyonunun 20 . VI . 1948 tarihli 
Haftalık Kurar Cetvelindeki 1214 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine $air önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/41) [3] 

BAŞKAN — Raporu okutuyoruz. 

(Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, raporu he
yetinizin yüksek reyine arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık oy için oyunu kullanmıyan arkadaşlar, 
lütfen oylarını kullansınlar. 

8. — Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesiyle buna bağlı protokollerin onanması 
hakkındaki 5450 sayılı Kamına ek Kanun tasa
rısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu (i/63) [4] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir. 

[1] 16 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 17 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 18 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[4] Birinci görüşülmesi 9 ncu Birleşim tuta-

nağmdadır. 

— İM — 
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Atlantic City'de imza edilmiş olan Milletler
arası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle buna 
bağlı protokollerin onanması hakkındaki 5450 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Radyokomünikasyon Tüzü
ğü ile ek tüzüğünü, ilâve protokolü ve tavsiye 
ve kararları ihtiva eden Milletlerarası (Atlan
tic City 1947) Radyokomünikasyon İdari Kon
feransı vesikaları onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADE 3. — Bu kanunu Ulaştırma Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Efendim; bu da açık oydur. Kutular gezdi-
rilecektir. Reylerinizi kullanmanızı rica ede
rim. , 

9. — Devlet' Demiryolları ve Limanları tda-
rei Ümumiyesinin Teşkilât ve Vazifelerine dair 
olan 1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve ta
dillerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair olan 4577 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/8) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir, maddeleri okutuyorum. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Ümu
miyesinin Teşilât ve Vezaifine dair olan Kanun 
ile bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik ya
pılması ve bu kanuna yeni bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair 

BİRÎNCÎ MADDE, — Devlet Demiryolları 

[1] Birinci görüşülmesi 10 ncu Birleşim tuta-
nağmdadır. 

.1960 O : İ 
ve Limanları îdarei Ümumiyesinin Teşkilât ve 
Vezaifine dair olan 23 Mayı® 1927 tarihli ve 
1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadille
rinde değişiklik yapılması ve bu kanuna yeni 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 31 Mayıs 
1944 tarihli ve 4577 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü, istasyonlarında 
ve limanlarında inzibatı temin île mükellef olan 
polis ve jandarmalarla askerî inzibat subayla
rına ve demiryolu muhafaza kıtalarının tabur 
ve bölük komutanlarına ve sefer ulaştırmaları
nı düzenlemek üzere bu Genel Müdürlükle iş 
birliği yapmakta olan askerî ulaştırma teşkille
rine vazife görmek için idare binaları müsait 
bulunduğu takdirde kirasiz yer tahsisine mezun
dur. Bu yerlerin aydınlatma, ısıtma ve kullan
ma suyu giderleri de adı igeçen Genel Müdür
lükçe ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul 'edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Birinci maddede yazılı 
teşkillere tahsis edilmiş olan bürolarda bu ka
nunun' meriyet tarihine kadar sarf ve istihlâk 
edilen ısıtma^ (aydınlatma, su ve telefon ücret
leriyle büroların kira bedeli olarak tahakkuk 
etmiş mebaljğden halen tahsil edilmemiş olanla
rın kayıtları terkin edilir. Tahakkuk edecekle
rin bedelleri de aranmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Caddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. • 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyiorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde ikabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Tasan-
MÜ heyeti umumîyesi kabul edilmiştir. 

115— 
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iû. — Bcmayi ve- Ticarette îış Tfifiişi hak

kındaki 81 numaralı Müleüerarası Çalışma Söz-
•iGŞni&sinAn anarım m* hakkında Kanun tasarısı ve 
Çalışma Kam.isyo.nu raporu (1/61) [1] 

BAŞ'KAN — Birinci görüşülmesidir. Tümü 
hakkında söz istiyen var mı? Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sftnıyi ve Ticarette tş T«ftişi hakkındaki 81 nu-
mar»h Milletlerarstsı Çalışma 3öle§meâinin onan

masına dair Kanun 

MADİDE 1. — MlletleraTası Çalışma Teşki
lâtının €ten©l Konferansı tarafından, 1947 de 
Cen^revMeki toplantısında kabul edilmiş olan 
(Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkındaki 81 
numaralı . Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi) 
onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı! Maddeyi 
kabul edenler...'Etmiyenler... Madde kakül edil-
aaaiştİF. 

MADDE 3. •— Bu kauunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• -Hadde hakkında söz .istiyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

. Birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Birinei tasarı için reyini kullannııyan arka

daşlar varsa lütfen reylerini kullansınlar... (Üç 
defa ifkrarlgtndı) 

Rey toplama ameliyesi sona ermiştir. 

11. — ¥ tâ işleri için benzinden alınacak vergi 
hakkındaki 533$ saytât Kamma ek Kanun tasa
rısı, Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/2$) [2] 

BAŞKAN -— Tasarının tümü hakkında söz 
İ s t i ^ w » } f 

•;• Y W U S U13AMMEM ALAKANT (Zongul
dak) — Söz istiyorum. 

{IJ 7 $ayik imsmaşfim tytamğ'm scmumlackr. 
[2] 10 myıh brnmuym iuiamğm ş(mmdwkr-
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlar, şimdi huzurunu
za ve tetkikinıza arzedilen bu tasarı geçen sene 
veyahut evvelki sene gelmiştir, bu, benzinler 
üzerinde tarhedilen bir vergiden bâzı istih
lâklerde muafiyet temini hakkındadır. Bu bahis 
konuşulurken verginin esas mahiyeti ve esas 
verginin kaldırılıp kaldırılmaması da varidi ha
tırdır. 

Arkadaşlar, bu benzin üzerine konulan vergi, 
sabık iktidar tarafından Meclise teklif edil
diği zaman, Demokrat Parti bunun şiddetle 
aleyhinde bulunmuş, memlekette hayat pahalı
lığını artıracağı ve zaten zor durumda bulunan 
zürraı bir kerre daha zor duruma ilka edecek 
bir vergi mahiyetinde telâkki edilmişti. 

Şimdi biz Demokrat Parti, bu memleketin 
bütçesinden, lâakal, 200-300 milyon liralık ta
sarruf yapılması mümkün olduğunu iddia et
tik ve bunun ne şekilde yapılacağını birer bi
rer izah eyledik ve bu kanaatimizi muhafaza 
eylemekteyiz. 

Nitekim bugün konuşan bakanlar arasında, 
Tarım Bakanının; yalnız orman işletmelerinden 
yirmi küsur milyon bir tasarruf yaptığını söy
lemesi, bizim vaktiyle Mecliste ve millet huzu
runda dermeyan ettiğimiz bir iddianın doğru
luğuna delâlet eden misallerden bir tanesidir. 

Diğer taraftan, bu memlekette hayat paha
lılığının fazlalığından ve fiyatların ucuzlatıl
ması ve indirilmesi lüzumundan önceden bah
settik. Memlekette hayat pahallığmm önünü 
almak, evvel emirde memleketteki iptidai mad
delerin ııeuzlatıimasiyle mümkün olur. Benzin 
ve petrol, bunlardan en mühimmidir. Bu memle
ketin çiftçisi, dünya çiftçilerine nazaran en zor 
durumda bulunan bir çiftçidir. Biz bu vaziyete 
böyle tevarüs ettik. Türk çiftçisi dünyanın di
ğer memleket çiftçileerinin istihsal ettiği mad
deleri aynı fiyata satmak meçbıu'iyetincte bu
lunurken, istihlâk ettiği bütün maddeleri onlar
dan birkaç misli yüksek fiyatla satın almakta
dır. Bugün diğer memleketlerin rakip çjftgileri 
benzinin kilosunu 11 kuyujşa temin ederek ma
kinelerini işlettikleri hajde, Türk çiftçisi, hatı
rımda iyi kalmışsa, 44-45 kuruş gibi dört beş 
misli yüksek fiyatla k«ndi maddei iptidaiyesi 
olan benzini mubayaa etmek durumundadır. 

Bu şekilde arkadaşlar, bilhassa liberasyon 
ticaret rejimleri içerisinde beynelmilel rekabet 
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mümkün olamaz ve beynelmilel piyasalarda da 
Türk mamulâtmı, diğerlerinin yanında ucuza 
satmak imkânı olmaz. 

Sayın Ticaret Bakanı bugün bize güzel bir 
nıtijd^e verdiler. Bir sual takriri münasebetiyle 
yaptıkları ifadede benzin fiyatlarında Hükü
metin bir indirmeye doğru gitmek üzere oldu
ğunu söylediler. Bugünkü benzin fiyatları üze
rinde bir kuruşluk indirme 2 milyon liraya mal 
olmaktadır dediklerine göre, aşağı yukarı 20 
milyon liralık bir varidat noksanı ile benzin 
ve petrol müştaklarının kilosuna konmuş olan 
on kuruş zammın telâfisi mümkün olduğu an
laşılıyor. 

Biz memlekette çiftçinin Rol ay şartlar içinde 
istihsalini yapmasam temin etmek ve hayat pa-
haMığmm önüne geçmek için yüz milyonlarca 
sarfiyatı göze alırken, bütçemizden bu yirmi 
milyon lirayı indirmenin imkânını aramalıyız 
v« bulmalıyız. 

Şimdi bütçe hazırlanmıştır ve B. M. M. ine 
takdim edilmiş bulunmaktadır. Bu bütçeden hiç 
olmazsa bu miktarı da bir indirme yaparak 
vaktiyle Mecliste ve millet huzurunda yapmış 
olduğumuz bir iddianın yerine getirildiğini gör
mek, bizim için çok ehemmiyetli bir meseledir. 
Acaba sayın Maliye Vekili bu hususta biraz 
ümit ve inşirah verecek beyanatta bulunabilir
ler mi î Ve Ticaret Vekilinin biraz natamam 
kalan beyanatını ikmal edebilirler mi? Bu hu
susta kendilerinden izahat rica ediyorum. 

SEDAT BARI (Seyhan) ,— Sayın arkadaş
lar, bu tasarı Bütçe Komisyonunda müzakere edi
lirken bendeniz muhalif kalmıştım. O itibarla 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Devletlerarası Hukuk ve Mücamele esasına is
tinat ettirilerek kordiplomatiğe ait benzinde güm
rük muafiyeti teessüs etmesine mukabil Yol Ver
gisinin alınmakta olduğu belirtilmekte ve bu ge
rekçe bu esas üzerine hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Bendeniz benzinin doğrudan doğruya Güm
rük Vergisinden de istisna edilmemesi taraftarı 
olduğum için, muhalefet şerhimi yazdım. 1499 
sayılı Kanunun 3369 sayılı Kanunla değiştirilen 
6 ncı maddesinde ardına kadar açık kapı lıalindo 
kaİari benzin ve benzerleri muafiyetinin kaldırıl
ması ve 5536 sayılı Kanunun 153 ncü maddesin
deki eşya tarifesinin değiştirilmesi lüzumuna ben
deniz kaniim. Benzin eşyadan sayılamaz. Geçen 
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yıl zarfında bu açık kapıdan gümrüksüz yurda 
giren benzin miktarı 1250 tondur. Bunun daha 
nerelere varacağı tahmin ediiemek 

Biz benzin istihsal eden bir memleket deği
liz. Bu bakımdan hem Gümrük Vergisini, hem 
Yol Vergisini böyle açık bir kapı halinde bıraka
mayız. Bendeniz böyle açık bir kapı bırakılması
na taraftar değilim. 

Bunu arzetmek isterim. , 
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ ÖZ-

SAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, Muam
mer Alakant arkadaşımız Yol Vergisi Katiunu-
nun esasına temasla.... 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Benzinden alman... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ ÖZ-
SAN (Devamla) — Benzinden alman Yol Vergi
sine tema'sla bunun isabetsiz bulunduğu, kaldı
rılması, tahfif edilmesi lâzımgeldiği yolunda ko
nuştular. Halbuki şimdi müzakere konusu olan Ka
nun, benzinden alman Yol Vergisine mütaallik bir 
Kanun değildir. Sedat Barı arkadaşımız da; ben
zinden Gümrük Vergisi alınmaması lüzumu üze
rinde durdular. Devletlerarası Hukuka göre, Kor
diplomatikten, yani siyasi şahıslardan hiçbir su
retle Gümrük Vergileri alınmaması esasrdır. Bu
rada o Kanunumuzun 18 nci maddesinde aşağıda 
yazılı eşya karşılıklı olmak şartiyle Gümrük Ver
gisinden muaftır deniyor. 

1. Yabancı Devlet başkanları ve aileleriyle 
refakatlerinde memur olanların birlikte getirdik
leri ve Türkiye'deki ikametleri esnasında getirt
tikleri bilûmum eşya Gümrük Resminden muaf 
tutulmaktadır, yabancı Devlet başkanları rçin. 

İkincisi; yabancı devletlerin Türkiye'deki 
elçi ve ailelerinin kendilerine ve elçiliklere 
mensup olanların birlikte getirdikleri veya 
sonradan getirtecekleri eşyâlariyîe elçiliklerin 
inşaatına mahsus malzeme. 

Üçüncüsü d«; diplomasî .m^murüsr^luı ve 
resmî Mr ziyaret ve vazife için memlekeiİttıize 
guleti delege ve askerî heyetlerin Gümrük ve 
Tekel ve Dışişleri Bakanlıklariyle birlikte Uâ-
bit edilecek eşyaları, 

153 ncü maddede de: Bu kanuna geçen v« 
şümulü belirtilmemiş olan eşya tâbiri, her türlü 
maddeleri ve kıymetleri kapsar, diyor. 

Bu itibarî* nwr 'i &a«ı*nlarınö#İa gümrükten 
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geçen, benzin ve müştakları da dâhil olmak üze
re, bilûmum eşya vergiden muaf tutulmuştur. 
Bu, mütekabiliyet esasına müstenittir ve bütün
de vletler bu muafiyeti kabul etmişlerdir. Bizim 
de bundan vazgeçmemize imkân yoktur. Bu 
5336 sayılı Kanun kabul edildiği zaman bu 
Gümrük Kanununun 18 nci nıaddsine müte
nazır muafiyetin konması unutulmuştur. Bu 
itibarla tatbikatta birtakım aksaklıklar olu
yor. Gelen yabancı Devlet başkanları, elçileri, 
yardım heyeti âzalarının bu gibi eşyalarından 
vergi alınması gibi müşkülât hâsıl oluyor ki, 
bu da beynelmilel hukuk ve taamüle münafi 
olduğu için bu muafiyet hükmünün bu kanuna 
ilâvesini istemekten ibarettir. Bu itibarla bu 
tasarıda, ne benzinden alman Yol Vergsinin 
alınmaması, ne de sair eşyanın Gümrükten muafi- . 
yeti mevzuubahistir. Bu sebeple iki arkadaşı
mızın mavzuubahis ettiği konunun bu eşya ile 
alâkası yoktur. Böyle bir şeye lüzum görüyor
larsa bunu, bir kanun teklif etmek suretiyle 
yapabilirler. 

Bu itibarla bu kanunun kabul buyurulması-
nı Yüksek Heyetinizden rica ediyorum^ 

SEDAT BARÎ (Seyhan) — Kanun, benzin
den bahsederken diyor ki «tertibatı mahsuşayı 
haiz vesaitle getirilecek», yani kordiplomatiğin 
getireceği eşyalar hakkında şöyle bir kayıt var
dır: «Beraberlerinde getireceği veya bilâhara 
yurda muvasalatlarından sonra getirtecekleri» 
benzinin eşyadan madut olmaması lâzımgelir. 
Otomobiliyle gelirken, otomobilin deposunda 
bulunan veya bir iki bidon benzinden vergi 
alınmaması düşünülmiyebilir. Fakat otomobili
ni buraya getirdikten sonra mütemadiyen dı
şardan benzin getirilmesi ve bundan vergi alın
maması katiyen doğru değildir. 

MÂLİYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 
— Efendim, huzurunuza getirilmiş olan kanun 
benzinden alman yol vergisi hakkında değildir. 
Benzinden alman Yol Vergisinin diplomatlara 
temas eden kısmı hakkında olup senelik porte
si de 50 000 lira civarındadır. Benzinden Yol 
Vergisi namiyle alman paranın alınıp alınma
ması meselesi ayrı bir mevzu olup bu bahsin 
umumi bir meselesini teşkil eder. Benzinden alı
nan Yol Vergisi mevcut kanunlarımıza göre 
yol masraflarına tahsis edilmiştir. Bir nevi tah
sisli varidattır. Yolun ehemmiyeti yüksek heye
tinizin, malûmudur, iktisadi hayatımızda, yol-
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suzluk bizi pek çok mânilerle karşılaştırmıştır. 
iç ticaret bakımından, dış ticaret bakımından 
yol noksanlığı bize mühim manialar çıkarmak
tadır. 

Binaenaleyh yol inşaatını teşvik hususunda 
benzine konmuş olan küçücük bir verginin bü
yük mahzurlar tevlit edeceğini tahmin etmiyo
rum. Benzinden alınmakta bulunan Yol Vergi
sinin iktisadi hayatımızın diğer taraflarında 
nasıl tesir yaptığını şimdiden arzedemiyeceğim. 
Muammer Alakant arkadaşımız liberaction işi
ne de temas ettiler. Yani Avrupa tediye anlaş
masına göre bir kısım ithalâtın serbest bıra
kılması.. Bu mesele de umumi ve diğer sahaları-
da alâkadar eder, biv sahadır. Diğer bir fırsat
ta bu mevzu üzerinde malûmat arzederim. 

Muammer Alakant arkadaşımız bütçe hak
kında malûmat istediler. Bu malûmatı Bütçe 
Komisyonunuzun tetkikleri bitip, rapor muhte
rem heyetinize verildikten sonra arzedilecektir. 

BAŞKAN -— İkinci tasarı için reyini kul-
lanmıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 
(iki defa daha tekrarladı). 

ikinci tasarı için rey toplama muamelesi so
na ermiştir. 

Buyurun Muammer Bey. 
YüNUıS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Bendeniz, 'benzin vergisi üzerinde veya 
tenzilât yapılması üzerinde bugünkü bütçe du-, 
rumuna nazaran mümkün olup olmadığı hak
kında Maliye Bakanından malûmat rica etmiş
tim. Fakat Gümrük ve Tekel Racanı, fuzuli ola
rak verdikleri cevapta bunun tasarı ile alâkası 
olmadığını söylediler. 

Arkadaşlar görüyoruz ki, bugün benzin üze
rinden alınmakta olan bir verginin, kordiploma
tiğe ait istihlâklerden tenzili mahiyetindedir. 
Fakat bu şekilde vergiye ait bir lâyiha Meclise 
gelmiştir. Bu lâyiha Meclise geldikten sonra, 
Yüksek Meclis, derhal bir değiştirge önergesi 
vererek, mevcut olan perminin yalnız'kordiplo
matikten tenzili değil, heyeti umumiyesi üzerin
den tenzilini istiyelbilir. Yüksek Meclis iradesi
ni bu suretle kullanalbilir. Ve büyük Millet Mec
lisiniz bu şekilde Ibir önergeyi kabul ettikten 
sonra derîhal komisyona sevkedetoilir. Binaena
leyh Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının verdik
leri cevap yanlıştır ve bu husustaki cevapları 
fuzulidir. 

— W9; 
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Şimdi arkadaşlar; Sayın Maliye Bakanının 

bu hususta verdikleri izahata teşekkür ederim. 
Fakat öyle görünüyor ki, Maliye Bakanımız he
nüz bu mesele üzerinde durmamıştır. Memleke
tin istihsalini, çiftçinin vaziyetini, maliyet fi
yatlarını hesap etmemiştir, bu, olabilir. Henüz 
iktidarı yeni aldık, henüz Ibütçede yapmamız 
icaıbeden tasarrufu yapamadık, (bu sene için, 
benzin fiyatlarının indirilmesini yapamıyacağız 
denirse, (bunu, insaflı bir milletvekili olarak, 
yerinde bulurum. Ancak arkadaşlar, vaktiyle 
bunu D. P. olarak, D. P. Meclis Grupu olarak 
tenkid ettik, mazarratlarını ortaya koyduk ve 
bilhassa, bugün Başbakan olan Sayın Adnan 
Menderes bunun mahzurlarının bir kısmını bize 
ifade ettiler ve ileri sürdükleri fikir de şuydu : 

Bugün yolları yapmak ve müstahsili kalkın
dırmak emeli ile bu maddei iptidaiye üzerinden 
kiloda 10 kuruşluk bir vergi veriliyor; bu yol
lar yapılacak ondan sonra, senelerden sonra 
müstahsil belki faydalanacak. Fakat senelerden 
sonra müstahsili faydalandırmak düşüncesi ile 
bugün (biz müstahsili mahvediyoruz. 

Şimdi benim Hükümetten ve Maliye Bakan
lığından tekrar ricam; bu meseleyi, (bir tetkik 
mevzuu olarak ele alsınlar. Demokrat Partili 
<bir arkadaşımızın daha evvel ifade ettikleri gi
bi, partinin bir programı vardır ki, bu pro'gram-
da, istihlâk vergilerimizin hafifletilmesi, kaldı
rılması ve içtimai adalete uygunlaştırılmışı 
mevzuubahistir. Bir programı vardır, orada ha
yat pahalılığı ile mücadele mevzuubahistir ve yi
ne milletimiz B. M. M. ine, Hükümete, iktidara 
Demokrat Partiyi, bu programı için, bu beya
natı için ve bu müddealan için getirmiştir. Şim
di bunları tetkik etsinler, belki bu sene olmaz, 
bu bütçe ile olmaz, fakat ilerde bu firsatı ara
malıyız. 

Şimdi tasarının heyeti umumiyesine gelece
ğim. Kordiplomatiğe temin edilmiş olan bu mu
afiyet yerindedir. Ancak yardım heyetine de bu 
muafiyetin bahsedildiği söyleniyor. Bunun mik
tarı hakkında da malûmat versinler. Kaç tondur? 
Yardfm heyetlerine verilecek muafiyetler? acaba 
bu, vaktiyle olduğu gibi, kara borsaya satılmak 
gibi yollar açmaz mı? Buradaki bir arkadaşım 
bu şekilde bir vaka ile karşılaştığını bana söy
ledi. Hiç olmazsa bunun miktarı nedir, bütçeye 
iras deceği zarar nedir? Kordiplomatik ne mik
tarda benzin kullanıyor, kordiplomatik haricin-
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de kalan yardım heyetine ne miktar benzin kul
lanacaktır Bu hususlar hakkında bizleri kısa
ca tenvir buyursunlar: 

MALÎYE BAKANI HALÎL AYAN (Bursa) 
— Efendim, deminki maruzatımda Yol Vergsi 
üzerinde bir etüd yoktur, maliyetlere ne kadar 
tesir eder. Bu Maliye Bakanlığınca malûm değil
dir, demedim. Bu bahiste bugüs beyanatta bulu
nacak şekilde hazırV-klı değilim, dedim. 

Maliye Bakanlığının meseleleri pek çoktur. 
Bunların hepsi üzerinde vehleten konuşmak müş
küldür. Belki hatalı da olur. Bendeniz yüksek hu
zurunuzda elbette hazırlıksız konuşamam. Konuş
mak kolay birşey de değildir. 

Kaçakçılık meselesine gelince; her vergi 
mevzuunda ufak tefek bir kaçakçılık vardır. 
Bu dünyanın her tarafında böyledir. Dünya
nın hiçbir yerinde kaçakçılığın yüzde yüz men-
edildiği iddia edilemez. Dünyanın her tarafında 
ufak tefek kaçakçılık mevcuttur. Bendeniz bizde 
kaçakçılık vardır, veya yoktur gibi bir şey arze-
demiyeceğim. Kaçakçılar hakkında kaçakçılığı 
meneden kanunlarımız vardır, alâkalılar yaka
lanır ve adalete verilir. Maruzatım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkın
daki Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Gümrük Kanununa göre hak
larında vergi muaflığı uygulanan eşyadan ben
zin ve benzerleri, 14 . II . 1949 tarihli ve 5336 
sayılı Kanunla konulan Yol Vergisinden de 
muaftır. 

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

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun, yayımı tari
hinden önce 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sa
yılı Gümrük Tarife Kanununun 6 ncı maddesi
nin 20 . IV . 1938 tarihli ve 3369 sayılı Kanunla 
değişik bir numaralı ve 2 . V . 1949 tarihli ve 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci maddesi
nin 1,2 ve 3 numaralı bendleri mucibince memle
kete muaf olarak girmiş bulunan benzin ve ben
zerleri hakkında da tatbik edilir, 
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BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen 

var mı!.. Maddeyi'reyinize arzediyarum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları'yürütür,. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var-mı?.. Maddeyi kabul edenler... Kabul etei-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi sona erdi. 
Açık oyların neticelerini arzediyorum: 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
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Kanununa bağh (A) ve (R) işaretli cetvellerde 
değişiklik; yapılması' hakkındaki Kanun tasarı
sına (251) milletvekili, arkadaş oy vermiştir. 
Muamele: tamamdır, nisap vardır, tasarının ka-
nunluğu (251) oyla kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşme
siyle buna bağlı protokollerin onanması hakkın
daki 5450 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısına 
(244) milletvekili arkadaş oy vermiştir. Mua
mele tamamdır, nisap-vardır. tasarının kanun-
luğu (244) oyla kabul edilmiştir. 

Gündemlimizde başka madde yoktur. 11.XII. 
1950 Pazartesi günü saat 15" te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 18;15 



B : 16 8.12.1050 O : 1 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 01ı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Güler 
Kemal Özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki ÇiçeSkdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi ö z 
Fuad Seyhun 

ANFTALYA 
Nezif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

^ ye sayısı : 487 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler 251 
rReddedenler Q 

iÇekinserler : J0 
Oya [katılmıyanlar : 219 

Açık Milletvekillikleri : 1 5 
İki yerden seçilenler : 2 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyuracu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet koeabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa NuriOkcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğiu 
MahmutGüçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

Ömer >Mart ' 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇOHUM 
Sedat Baran 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhiöğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gfööenç 
Nahid Bekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar ^Başkurt 
Ali Fuad Gebesoy 
Hasan Bölatkan 
Abidin Botuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTfiB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınöğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Ataiay 
Salih Inarikur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Ceiâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altmer 
Nihad Reşad Belker 

— W. — 



Mihat Benker 
Faruk Nafiz Çemlibel 
FuadHalûsi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Fahrettin Sayımer 
Füruzn Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hyri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
îjâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Çoşkan 
Galip Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ -
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Saim önhon 

B : 16 8.12 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
•Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir öz bay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmed Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

.1060 Ö : 1 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Încedayı 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Ahmet Gürkan • 
Haindi Koyutürk 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topçuoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alp eren 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

— 122 — 



B : 16 8.. 13..İM» 0 : 1 
[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayranıoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Osman Talât Iltekin 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin înan (î.) 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı (î.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali CanibYöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğiu 

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

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç (1.) 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu (I.) 

GAZİANTEB 
Samih İnal (1.) 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 

Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hâlis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

Cavit Yurtman 
İÇEL 

Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

. İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar, 
Celâl Bayar (Cumhur 
başkanı) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Ajıdre Vahram Bayar 
Sani Yaver (1.) 

, Senihi Yürüten 
İZMİR 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman (Bakan) 
Behzat Bilgin 
Muhittin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

* Abbas Çetin | 

Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rif at Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu. 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Hakkı Gedik 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
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. 1950 O : 1 
StVAS 

Nazım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(t) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz (1.) 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten (t.) 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (1.) 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

Aydın 2 
Balıkesir 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

B : 16 8.1 
NİĞDE 

Necip Bilge 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tüm erkan 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kırşehir 1 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

Muğla 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

15 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal (1.) 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alacalı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş (1.) 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık (1.) 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

İki yerden seçilenler 
Aydın 1 
Bilecik 1 

2 

[Açık Mületvekillikleri] 



B : 16 8.12.1950 0 : 1 
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin onanması hakkındaki 5450 

sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oyların-sonucu: 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı = 487 
Oy verenler = 2 4 4 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : - 0 

Oya katılmayanlar : 226 
Açık Milletvekillikleri : 15 
îki yerden seçilenler : 2 

[Kabul edenler] , 
AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî; 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdaf 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Geddkoğlu 
Hâmid Şevket Incer 
Seyfi Kurtbefe 
Talât Vasür öz; 
Fuad Seykun 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin. Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş;, 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 

Arif KalıpsızoğTu 
Ahmet' Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalif 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri OkeuoğLu 

BOLU 
i Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
KâmiL Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
; Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selini Râgıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriböz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney-
Ali Rıza* Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
lAhmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer • 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Bekcm 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim- Burçak 
Fehmi Çobam^lu 
Bahadır Dülger5 

Sabri Erduman 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğhı 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan: Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarb-un 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltann 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaızanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 



Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

ÎZMÎR 
Halil özyörük 
.Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin, 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Galip Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSEjfct 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan, 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

B : 16 8. 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Ali ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak' 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay * 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöVer 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmed Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
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Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

Cemil Yardım 
SİNOB 

Cevdet Kerim Încedayı 
Ali Şükrü Savlı 

SİVAS 
Halil İmre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer1 ön al 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcuoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 



B : 16 8.12.1950 O : 1 
[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küirevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ham di Bulgurlu 
Ramiz Ei'en 
Osman Talât îltekin 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 

AYDIN 
A. Baki Ökdem 

BALIKESÎR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

Yahya Pelvan 
BİLECİK 

İsmail Aşkm 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan (1.) 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (î.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 

Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

. ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç (1.) 
Mehmet Şevki Yazmfın 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topfuoğlu (î.) 

GAZlANTEB 
Samih înal (t.) 
Sülevman Kuranel 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GUMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Ttola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil. 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver (î.) 
Senihi Yürüten 

tZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban, 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Mentes 

Abidin T ekon 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (î.) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ „ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürr&hman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat 'Doğan 
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Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(t) 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz (1.) 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten (1.) 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (1.) 

B : 16 8.12 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

. 1950 O : 1 
Server Somcıncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Er tü rk . 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Jlasan Saka 

Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

URFA 
Necdet Açanal (t.) 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş (1.) 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık (î.) 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın * 
Balıkesir 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 

2 
1 
1 
1 
1 

Eskişehir 
Gümüşane 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 

1 
1 
2 
1 
1 

Muğla 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

15 

îki yerden seçilenler 
Aydın 1 
Bilecik * 1 

2 
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T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 1 
Sanayi ve Ticarette î§ Teftişi hakkındaki 81 numaralı Milletlera
rası Çalışma Sözleşmesinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve 

Çalışma Komisyonu raporu (1/61) 

T. C. - •' •'• " • ' • • ' • ' 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 3 . X . 1950 

Tetkik Müdürlüğü >, ' 
Sayı: 71/1675, 6 - 3640 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onanması hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . IX . 1950 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe j e ilişikleriy-
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' A. Menderes 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1947 yılında Cenevre'de akdedilen 30 ncu konferansında ka
bul edilmiş olan (Sanayi ve ticarette teftişe dair 81 no. lu Sözleşme) nin onanması hakkındaki ka

nun tasarısının gerekçesi. 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı tarafından 1947 yılında Cenevre'de ak-
tedilen 30 ncu Konferansta kabul olunan bu sözleşme, esasa mütaallik 33 ve şekle mütaallik 6 
maddeyi ihtiva (etmekte olup bunların özeti ve her biri hakkındaki düşünce aşağıda yazılıdır: 

Madde 1 ve 2 : Sözleşmenin kendileri hakkında yürürlükte olduğu üyelerin, çalışma şartları
nı düzenliyen mevzuat hükümleri bakımından denetlemeye tâbi bulunan sınai müesseseleri teftiş 
edecek bir teşkilât kurmaları hakkındadır. Maden ocakları ile ulaştırma işletmelerini teftiş dışın
da bırakmak üzere millî mevzuatın hükümler koymasına cevaz verilmektedir. 

Memleketimizde ötedenberi iş teftiş teşkilâtı mevcut olduğu gibi Çalışma Bakanlığı kurulu
şuna ait kanuna ek cetvelde bu teftiş kadrosu yer almış bulunmaktadır. îş müfettişlerimiz ister 
sınai olsun, ister olmasın, maden ocakları ve ulaştırma işleri dâhil îş Kanununa tâbi bütün iş 
yerlerini teftişe yetkili ve bu hususla görevlidirler. 

Binaenaleyh bu maddeler, mevcut mevzuatımızla ahenk halindedir. 
Madde 3 ve 4 : îş müfettişlerinin yetkilerine ve üye memleketlerde cari usuller imkân ver

diği takdirde bunların merkezî bir makama bağlı olmalarına dair hükümleri muhtevidir. Mem
leketimizde esas itibariyle, çalışma şartlarının kontrolü, maiyetlerinde çalıştıkları bölge çalışma 
müdürlükleri vasıtasiyle Çalışma Bakanlığına, yani merkezî bir makama bağlı bulunan iş mü
fettişlerine aittir. Yalnız hafta tatilinin tatbikinin kontrolü ve buhar kazanlarının muaye
nesi ile belediyeler, belli sayıdan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde hastane veya revir açılmasının 
murakabesi ile de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevlidir. Ancak iş teftişi teşkilâtının bir 
merkezî makama bağlanmasını sözleşme kesin bir şekilde derpiş etmemekte ve bunu imkânla mukay
yet bulundurmakta olduğundan bu maddelerin de mevzuatımıza aykırı bir ciheti yoktur. 

Madde 5 : îş teftiş teşkilâtı ile bir yandan benzer görevi olan diğer resmî daireler ve âmme mü
esseseleri, diğer yandan iş veren ve işçi temsilcileri arasında iş birliği yapılması hakkındadır. 



— 2 _ 
Eesmî teşkilât arasında bu yolda bir iş birliği, esasen iş Kanunumuzun 96 ncı maddesi hükmü 

* icabmdandır. iş veren ve işçi temsilcileri ile iş birliğine gelince, iş müfettişlerimiz esasen bunlarla 
daimî surette temas halinde olup onların fikir ve mütalâalarından lüzumunda faydalanılmaktadır. 

Mettee--itibariyi* bu madde de iş Kanunumuzla ahenk halindedir. 
Maejd'e 6 - 1 1 ; Müfettişlerim, duramlanom istikran sapanan mamurlar olmalan,. hizmete alm* 

malarında ehliyet aranılması, kadınların da iş müfettişi tâyin edilebilmesi, iş müfettişleri arasında 
hekimler, muhtelif mesleklerde mütehassıslar bulundurulması, iş müfettişleri sayısının yeter dere
cede olması, teftişlerin kolayca yapılabilmesi için gerekli maddi vasıtaların temini hakkındadır. 

Bütün bu hususlar memleketimizde mevcut durumla tam ahenk halindedir. 
Madde 12 : iş müfettişlerinin gündüz veya gece her hangi bir saatte iş yerlerine girip teftiş 

yapabilecekleri, istedikleri kayıt ve defterleri görüp icabında tetkik için beraberlerimde götürebilecek
leri, % veren. ve işçilere sorular tevcih edebilecekleri hakkında olup iş Kanunumuzun 92 nci maddesi 
île ahenk halindedir. 

Madde 13 : iş müfettişlerinin iş yerlerinde iş emniyeti ve işçi sağlığı bakımmdan. gördükleri 
noksanları ikmal ettirmek için gerekli işlemi yürütmeleri hakkında olup iş Kanunumuzun 56 ncı 
maddesiyle ahenk halindedir. 

Madde 14 : İş kazalarının ve meslek hasıatahklarmın iş müfettişlerine haber verilmesi hak-
kışd&dib. iş Kanunumuzda bu husus için, bir hüküm yoktur. Yalnız iş Kazalariyle Meslek Has
talıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunumuzun 56 ncı maddesi iş kazaları
nın ve 57 nei caddesi de meslek hastalıklarının işçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi mecburi
yetini koymuş bulunmaktadır ki bu da sözleşmede görülen maksadı temine kâfidir. 

Madde 15 : Müfettişlerin teftiş ettikleri işleriyle bir menfaat ilgisi bulurimamasıı müfettiş
lerin öğrenecekleri imalât sırlarını açığa vurmamaları, kendilerine şikâyet edenlerin isimlerini, 
meydana çıkarmamaları hakkındadır. 

İş. Kanunumuzun 93 ncü maddesi, meslekî sırların ve şikâyet sahiplerinin isimlerinin açığa vu
rulmaması hakkında aynı hükümleri muhtevidir. Türk Ceza Kanununun 198 nci maddesi de resmî 
sıfatı icabı olarak öğrendiği sırrı ifşa edenler hakkında hapis ve para cezası derpiş etmektedir, iş 
müfettişlerinin bütün diğer memurlar gibi ticaretle meşgul olmamaları meselesine gelince, 788 
n&matfalı Memurin Kanunumuzun 1496 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi «memurlar tica
ret ye: sanatla iştigal edemezler... Şirketlerde ve ticaret ve sanayi müesseselerinde vazife deruh-
de edemezler» hükmünü muhtevi olup bu hususta sözleşme ile ahenk halindedir.; 

Madde» 16 : işyerlerinin, lüzumlu derecede sık sık teftiş edilmeleri hakkındadır. Memleketimiz-
d# d& b&fta dikkat edildiğinden bu maddenin kabulü tabiîdir. 

Madde 17 ve 18 : Mevzuata aykırı hareket edenlerim prensip itibariyle, ayrıca bir ihtara ha-
ee* kalmadan derimi kanuni ta&Ibata tâfei olmaları, ve ancak millî mevzuatın hu kailde için istis-
nafta*: kafeül ©âetoeeeği, diğer taraftan Ibu harekdtler için cezai müeyyide-ler konulteaeı hafekinda-
d l f . * • • " . • " ' < 

iş Kanunumuzda Ibununla ilgili ayn^bir h/üküm yoktur. Umumi ahkâma göre ise, memleketimiz
de ıbu kabîl suçların derhal kanuni köfvuşturmaya (mevzu teşkil etmesi imlettiğinden, sözleşme mad
desinde mevcut prensip 'bizce esasen uygulanmaktadır. Kanuna aykırı hareketler için ise, İş Kanu-
nuttttzıın 8-nei faslında, suçun önemine göre değmen türrıi cezalar derpiş edilmiştir. 

Madde 1*9-21 : î§ müfettişlerinin yılda en. az ıbir defa, teftiş sonuçlarını belirten Ibir rapor ha
zırlayıp merkezî makama vermeleri, merkezî makamın da bunlara dayanan umumi bar yıllık ra
por yayınlaması ve Ibunların birer suretini Milletlerarası Çalışma Bürosuna göndermeleri, yıllık ra
porların ıbeîirli hususları ihtiva etmeleri hakkındadır. Bu işlemler, iş teftişinden (beklenen, faydaların 
gerçekleşmesi için yürütülmesi tabiî olan hususlar 'olduğundan, maddenin kabul ve tatbiki zaruridir. 

Madde 22 - 24 : Sınai müesseseler için mevcut iş teftişi sistemine (benzer bdr sistemin ticari mü
esseseler için de kurulması hakkındadır. 

(S. Sayısı : 7) 
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Mevzuatımızda iş teftişinin sınai müesseselere hasrı hakkında bir hüküm bulunmadığından ve 

bizdeki teftiş bütün iş yerlerine ş'âmil olduğundan, bu maddeler durumumuzla tetabuk 'etmektedir. 
Madde 25. — Ticari müesseseler için (bir iş teftişi sisteminin kurulup kurulmamasını üyelerin 

ihtiyarına bırakan Ibu maddede kabule mâni bir cihet görülmemiştir. 
Madde 26 : Bir iş yerinin iş teftişine tâlbi olup 'olmadığında tereddüt hâsıl -olunca, bunun yet

kili makamca (halledileceği hakkındadır. Memleketimizde İş Kanununa tâlbi olan her iş yeri, iş tef
tişine tâbidir. Kanun kapsamına alınıp alınmamak keyfiyeti hakkında karar vermek ise, iş Kanunu
nun 2 nci ımıaddesi gereğince Çalışma Bakanlığına aittir. Binaenaleyh sözleşme ile kanunumuz ara
sında uyarlık yardır. 

Madde 27 : « Kanuni hükümleri » tarif eden bu maddede kabule engel bir cihet görülmemiştir. 
Madde 28 : Bu sözleşmeyi yürürlüğe koyan millî mevzuat hakkında, üyelerin onadıkları sözleş

melere dair vermekle mükellef bulunduklaırı yıllık raporlarda her türlü tafsilâtın mevcut olmasına 
dair bulunan bu maddede kabule mâni bir cihet görülmemiştir. 

Madde 29 : Geniş bölgeleri ihtiva edip de bunlardan bâzılarında, mahallî şartlar dolayısiyle, bu 
sözleşmeyi uygulamak imkânı bulamıyan üyelere bu bölgeleri sözleşme hükümleri dışında tutmak 
serbestliğini veren bu madde, memleketimizi ilgilendirmemekte, fakat hiçbir mahzur arzetmemesi 
sebebiyle, kabulüne bir engel görülmemektedir. 

Madde 3 0 - 3 1 : Müstemlekeleri veya benzer toprakları olan memleketlere taallûk eden bu mad
deler, memleketimizi ilgilendirmemekle beraber, kabullerinde bir mahzur görülmemektedir. 

Madde 32 - 39 : Bu maddeler, Sözleşmenin tesciline, yürürlüğe girmesine, feshine dairdir. Bu 
kabîl belgelerin sonuna konulması mûtat olan 'bu hükümler şekle ait bulunduğundan, kabul edil
meleri tabiî telâkki edilmektedir. 

* 
* # 

Netice olarak, üye devletlerin bir iş teftişi teşkilâtı kurmalarına ve bunların faaliyet tarzına 
dair hükümleri ihtiva eden bu Sözleşme esasen memleketimizde bugün uygulanmakta olan bir şekli 
ifade etmekte ve bize yeni herhangi bir vecibe veya külfet yüklememekte bulunduğundan, bunun 
onanması uygun ve faydalı görülmüştür. 

fcî ( S. Sayısı : 1) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/61. 
Karar No. 3 

28 . XI. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Sanayi ve Ticarette iş teftişi hakkındaki 81 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onanması hakkında Çalışma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . IX . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte Yüksek Başkanlığınızdan Ko
misyonumuza havale olunmuştu. 

Bahsi geçen kanun tasarısı gerekçesi ve ili
şikleri Komisyonumuzca, Çalışma Bakanlığı tem
silcilerinin de huzuriyle incelenmiş ve memleke
timizin çalışma mevzuatiyle Millî kanunlara 
karşı muhalif bir hükmü taşımadığı ve iş ka
nunlarımızla mutabakatı müşahede edilmiştir. 
Çalışma Bakanlığınca yeniden hazırlanmakta 
olan (îş) Kanunun da, 81 numaralı Milletler

arası Sözleşâmesinin göz önünde bulundurulması 
dileğiyle Hükümetin teklifi aynen kabul" edil
miştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Manisa 

Dr. N. Körets 
Kâtip 

Zonguldak 
S. Başol 

izmir 
A. T ekon 

Sinob 
M. Tümerkan 

Giresun 
D. Köy men 

Kırşehir 
H. 8. Erkut 

Zonguldak 
A. Boyacıgiller 

İstanbul 
Senihi Yürüten 

Seyhan 
Y. Z. Eker 
Urfa 

F. Ayalp 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 rıı-
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onan

masına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından, 1947 de 
Cenevre'deki toplantısında kabul edilmiş olan 
(Sanayi ve Ticarette îş Teftişi hakkındaki 81 
Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi) 
onanmıştâır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. r -
yürütür. 

Başjbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
E, L, Karaosmanoğlu 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
#. Kurtbek 

İşletmeler. 
Muhlis 

içişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Belen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. lyriboz 

Çalışma Bakanı 
/ / . Polatkan 

Bakanı 
Ete 
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SANAYİ VE TİCARETTE İŞ TEFTÎ Şt HAKKINDA 81 No. LU SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 19 
Haziran 1947 tarihinde otuzuncu toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransı, 

Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden sanayi ve ticarette iş teftişi meselesine 
dair muhtelif tekliflerin kabulüne, 

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şek lini almasına, 
Karar verdikten sonra, 
Bin dokuz yüz kırk yedi yılı Temmuz ayının on birinci günü, 
iş teftişi hakkında 1947 Sözleşmesi adını taşı yaeak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder: 

Kısım I - Sanayide iş teftişi 

Madde — 1. 

Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının her üye
sinin sınai iş yerlerinde bir teftiş sistemi bulundurması lâzımdır. 

Madde — 2. 

1. Sınai iş yerlerinde iş teftiş sistemi çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meşgul bulun
dukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamakla iş müfet
tişlerinin vazifeli bulundukları bütün iş yerleri.hakkında uygulanır. 

2. Millî mevzuat, maden ve ulaştırma işletmelerini veya bu gibi işletmelerin bâzı kısımları
nı bu Sözleşmenin uygulanmasından istisna edebilir. 

Madde — 3. 

1. İş teftiş sisteminin vazifeleri şunlar olacaktır: 
a) Çalışma müddetleri, ücretler, iş emniyeti, işçilerin sağlığı ve refahı, çocuk ve gençlerin 

çalıştırılması, ve bunlarla ilgili diğer hususlar gibi, çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meş
gul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümlerin mezkûr hükümlerin tatbi
kini temin etmekle iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları nispette uygulanmasını sağlamak; 

b) iş verenlere ve işçilere, kanuni hükümlere riayet etmeyi sağlıyacak en müessir yollar 
hakkında teknik malûmat vermek ve tavsiyelerde bulunmak. 

c) Mevcut kanuni hükümlerin sarih şekilde derpiş etmemiş olduğu kusur veya suiistimalle
ri yetkili makamın dikkatine arzetmek; 

2. iş müfettişlerine tevdi edilebilecek diğer vazifelerin, esas vazifelerini ifaya mâni olma
ması veya iş verenler ve işçilerle olan münasebetlerinde müfettişler için zaruri bulunan nüfuz ve 
tarafsızlığa halel vermemeleri lâzımdır. 

Madde — 4. 

1. iş teftişi, üye memleketin idari usulleriyle kabilitelif olduğu nispette, merkezî bir maka
mın nezaret ve murakabesine tâbi bulunacaktır. 

2. Federal bir devlet bahis mevzuu olduğu takdirde, «merkezî makam» tâbiri, ya federal bir 
makamı veya federasiyonu teşkil eden bir hükümetin merkezî makamını ifade edebilir. 

Madde — 5. 

Yetkili makam, aşağıda yazılı hususları kolaylaştırmak için uygun tedbirler alacaktır: 

( S . Sayısı : 7 ) •_ 
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a) Bir taraftan teftiş servisleri,, diğer taraftan benzeri faaliyetlerde bulunan hükümetin di

ğer Siervisleri ve resmî ve hususi kurumlar arasında müessir bir iş birliği yapılması. 
b) iş teftişi servisinin memurlariyle iş veren ve işçiler veya bunların teşekkülleri arasında 

iş beraberliği yapılması, 

Madde — 6. 

Teftiş personeli, memuriyette istikrarlarını ve hükümet değişikliklerine ve yerinde olmıyan 
harici tesirlere tâbi bulunmamalarını sağlıyacak şekilde bir statü ve hizmet şartlarından fayi3âla-
nan âmme memurlarından terekküp edecektir. 

Madde — 7. 

1. Âmme hizmetine alınmak için millî mevzuatın tesbit edeceği şartlar mahfuz kalmak kay-
diyle, iş müfettişleri, yalnız görecekleri vazifeleri ifa edebilmek için gereken ehliyet göz önünde 
tutularak tâyin edileceklerdir. f^fV"-

2. Bu ehliyetlerin tahkiki yolları yetkili makam tarafından tâyin edilecektir. 
3. İş müfettişlerinin vazifelerini ifa edebilmeleri için münasip şekilde yetiştirilmeleri lâzım

dır. 

Madde — 8. 

Grerek erkekler, gerek kadınlar iş müfettişi tâvin edilebileceklerdir; icap ettiği takdirde erkek 
ve kadın müfettişlere özel vazifeler verilebilecektir. 

Madde — 9. 

Her üye-, işçilerin işleriyle meşgul bulundukları esnada sağlık ve emniyetlerinin korunmasına 
dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamak ve kullanılan usullerin, malzemenin ve ça
lışma şekillerinin işçilerin sağlık ve emniyeti üzerindeki etkilerini araştırmak maksadiyle, taba
bet, makine, elektrik ve kimya alanlarındaki mütahassıslar da dâhil olmak üzere, hakkiyle ehli
yetli eksper ve teknisiyenlerin millî şartlara göre en münasip sayılabilecek tarzda teftiş faali
yetlerine iştiraklerini temin etmek için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır. 

Madde — 10. 

îş müfettişleri iş teftişi vazifesinin müessir bir şekilde ifasına yetecek sayıda olacak ve bu 
sayı, aşağıdaki husular hakkiyle ğözönünde tutularak tesbit edilecektir. 

a) Müfettişlerin ifa etmek mecburiyetinde .oldukları vazifelerin önemi, hususiyle : 
i) Teftişe tâbi işyerlerinin sayı, mahiye1, büyüklük ve mevkii, 

ii) Bu gibi iş yerlerinde istihdam edilen işçilerin sayı ve nevileri, 
iii) Uygulanmasının sağlanması gereken kanuni hükümlerin sayısı ve tenevvüü, 

b) Müfettişlerin emrine verilmiş olan maddi vasıtalar; 
e) Teftişlerin müessir bir şekilde icrası için bunların tâbi olacağı amelî şartlar. 

• • " • • " " "-• " " M a d d e — 1 1 . 

1. Yetkili makam, iş müfettişlerine aşağıdaki hususların temin edilmesi için lüzumlu olan tedbir
leri alacaktır : 

a) Teftiş servisinin ihtiyaçlarına göre münasip şekilde teçhiz edilmiş ve ilgili bütün şahıslara 
açık bulundurulan mahallî bürolar; 

b) Münasip âmme taşıt kolaylıklarının mevcut olmadığı hallerde, müfettişlerin vazifelerini ifa 
edebilmeleri için lüzumlu olan taşıt kolaylıkları. 
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2. , Yetkili makam, iş müfettişlerinin vazifelerini ifa edebilmeleri işin lüzumlu olabilecek seya

hat ve sair masraflarının kendilerine tediyesi için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde — 12. 

1. Hüviyetlerini bildiren belgeleri hâmil iş müfettişleri aşağıdaki yetkileri haizdir : 
a) Teftişe tâbi her hangi bir iş yerine günün veya gecenin her hangi bir saatinde serbestçe ve 

önceden haber vermeksizin girmek. 
b) Teftişe tâbi olduklarına hükmetmek için mâkul bir sebep görebilecekleri bütün mahallere 

gündüzün- girmek; 
e) Kanuni hükümlere hakikaten riayet edilip edilmediğine kanaat getirmek maksadiyle, lüzumla 

görebilecekleri her türlü tetkik, kontrol ve tahkikatta bulunmak ve bilhassa : 
i) Kanuni hükümlerin uygulanmasiyle ilgili her hususta iş verene veya işletme personeline yal

nız veya şahitler huzurunda sorular tevcih etmek; 
ii) Çalışma şartlarına dair olan Millî mevzuatın tutulmasını emrettiği iıer türlü defterlerin, 

kayıtların veya diğer vesikaların kanuni hükümlere uygun olup olmadıklarını tetkik etmek ve suret
lerini çıkarmak veya bunlardan hulâsalar almak maksadiyle, adı geçen vesikaların ibraz edilmesini 
talep etmek ; 

iii) Asılması kanunen mecburi olan ilânların asılmasını istemek; 
iv) Tahlil etmek maksadiyle, kullanılan veya işlenen malzeme ve maddelerden numuneler almak 

ve bunları götürmek; şu şartla ki, bu maksatla her hangi bir numune veya maddenin alınıp götürül
düğü iş veren veya vekiline haber verilecektir. 

2. Müfettişler, teftişe geldiklerini, iş veren veya vekiline haber verirler; meğer ki bu tarzda bir ha
ber vermenin, vazifelerinin ifasına halel getirebileceğini mülâhaza etmiş olsunlar. 

Madde — 13. 

1. Tesislerde, tertiplerde veya çalışma usullerinde tesbit ettikleri ve işçilerin sağlık ve emniyeti 
bakımından bir tehlike teşkil edeceğine kani olmak için mâkul bir sebep gördükleri eksikliklerin 
tamamlanması maksadiyle tedbirler aldırmak hususunda iş müfettişlerine yetki verilecektir. 

2. Müfettişlerin bu gibi tedbirleri aldırmalarını mümkün kılmak üzere, adlî veya idari makamı 
her türlü itiraz için millî mevzuatın tanıdığı halk mahfuz kalmak şartiyle, kendileri aşağıda yazılı 
hususlarda emir venmek veya verdirmek yetkisine ımalik fbulunaicaklardır. 

a) İşçilerin sağlık ve emniyetine dair olan kanuni hükümlerin tamamiyle uygulanmasını 
sağlamak için, tesislerde lüzumlu görülebilecek olan değişikliklerin tesfbit edilecek (bir zaman zar
fında yapılması; 

b) İşçilerin sağlık ve emniyeti (bakımından yakın (bir tehlike mevcut olduğu takdirde, derhal 
tatbik olunmak üzere tedjbirler alınması. 

3. Fıkra 2 de derpiş olunan usul, üyenin adlî veya idari usulleriyle kabili telif olmadığı hal
lerde, müfettişler, emirlerin verilmesi veya derhal tatbik edilmek üzere tedbirlerin alınması için 
yetkili makama müracaat yetkisine malik (bulunacaklardır. 

Madde — 14. 

I§ teftiş servisinin, millî mevzuatın emredeeeği hallerde ve tarzlarda iş kazaları ve meslek has
talığı vakalarından haberdar edilmesi lâzımdır. 

Madde — 16. 

Millî mevzuatın koyabileceği istisnalar mahfuz kalmak kaydiyle, iş (müfettişleri : 
a) Murakabeleri altındaki işletmelerle doğrudan doğruya veya dolayasiyk her haagi ıbir alâ

kaları olmak hakkını haiz ibulunmıyacaklardır. 
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b) Vazifelerinin ifası sırasında, imalât, ticaret sırları veya işletme usulleri hakkında öğren

diklerini, hizmetten ayrıldıktan Sonra dahi ifşa etmemek mecburiyetinde olacaklar ve bu mecbu
riyet münasip cezalar veya disiplin tedbirlerinin müeyyidesi altında bulundurulacaktır. 

c) Tesislerde bir eksiklik bulunduğunu veya fkanuni hükümlerin ihlâl edildiğini kendilerine 
haber veren her hangi bir şikâyet membaını mutlalk surette gizli tutacaklar ve teftişin bir şikâyet 
üzerine yapıldığını işveren veya vekiline bildirmekten çekineceklerdir. 

Madde — 16. 

îş yerlerinin,' ilgili kanuni hükümlerin müessir bir şekilde uygulanmasını temin etmenin lü
zumlu kılacağı kadar sık ve itinalı bir şekilde teftiş edilmesi lâzımdır. 

Madde — 17. 

1. Uygulanması iş müfettişleri tarafından sağlanan kanuni hükümleri ihlâl veya ihmal edecek 
şahıslar hakkında önceden ihtar edilmeksizin derhal kanuni takibata geçilecektir, şu kadar ki, 
noksanların ikmali veya önleyici tedbirlerin uygulanması için önceden ihtarda bulunulması gere
ken hallere dair millî mevzuat tarafından istisnalar kabul edilebilecektir. 

2. Takibata geçmek veya geçilmesini tavsiye etmek yerine, ihtar veya tavsiyede bulunma key
fiyeti iş müfettişlerinin takdirine bırakılır. 

Madde — 18. 

Uygulanması iş müfettişlerinin kontrolüne tâbi olan kanuni hükümleri ihlâl ve vazifelerini ifa
da iş müfettişlerine engel çıkarma hallerine karşı münasip cezai müeyyideler millî mevzuat tara
fından derpiş edilecek ve müessir bir şekilde tatbik olunacaktır. 

Madde — 19. 

1. İcabına göre, ya iş müfettişleri veya mahallî teftiş büroları, teftiş faaliyetlerinin neticeleri 
hakkında merkezi teftiş makamına genel mahiyette muntazam devre raporları vermekle mükel
lef tutulacaklardır. J 

2. Bu raporlar, zaman zaman, merkezî makam tarafından tesbit olunan tarzda hazırlanacak ve 
bu makam tarafından tesbit edilen konulaırı ihtiva edecektir; raporlar en az bu makamın tesbit 
edeceği kadar sık olarak ve her halde senede en az bir defa verilecektir. 

Madde — 20. 

1. Merkezî teftiş makamı, kontrolü altında bulunan teftiş servislerinin çalışmalarına dair 
umumi mahiyette bir senelik rapor yayınlayacaktır. 

2. Bu senelik raporlar, ait oldukları senenin hitamından sonra mâkul bir zaman zarfında ve 
her halde on iki ay içinde yayınlanacaktır. 

3. Senelik raporların suretleri, raporlar yayınlandıktan sonra mâkul bir devre zarfında ve 
her halde üç ay içinde Milletlerarası. Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 

Madde — 21. 

Merkezî teftiş makamı tarafından yayınlanan senelik rapor aşağıdaki konuları ve adı geçen 
makamın kontrolüne tâbi olan diğer ilgili hususları ihtiva edecektir. 

a) Teftiş servisinin faaliyetiyle ilgili kanunlar ve tüzükler; 
b) îş teftiş servisinin personeli; • 
,c) Teftişe tâbi işyerlerinin istatistikleri ve buralarda çalıştırılan işçilerin sayısı; 
d) Teftiş ziyaretlerinin istatistikleri; 
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e) İşlenen suçlara ve verilen cezalara dair istatistikler; 
f) îş kazaları istatistikleri; 
g) Meslek hastalıkları istatistikleri. 

kısım II - Ticârette iş teftişi 

Madde — 22. 

Hakkında bu sözleşmenin bu kısmının yürürlükte bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilâ* 
tının her üyesinin ticari iş yerlerinde bir iş teftiş sistemi bulundurması lâzımdır. 

Madde — 23. 

Ticari iş yerlerinde iş teftiş sistemi, çalışma şartlarına ve işçiiejrin işleriyle meşgul bulun
dukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamakla iş mü
fettişlerinin vazifeli bulundukları iş yerleri hakkında uygulanır. 

Madde — 24. 

Ticari iş yerlerinde iş teftiş sistemi, bu Sözleşmenin 3 - 21. maddeleri hükümlerinin, uygulana
bildikleri nispette yerine getirilmesini sağlamalıd ir. 

Kısım III - Muhtelif tedbirler 

Madde — 25. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, onama belgesine ekli-
yeceği bir beyanla, Sözleşmeyi kabulünde II nci kısmı müstesna tutabilir. 

2. Bu ışekilde bir beyanda bulunmuş olan her üye, mütaakıp bir beyanla, evveîlki beyanını 
her hangi bir zamanda iptal edebilir. / 

3. Bu maddenin birinci paragrafına göre yapılmış olan beyanın kehdisi hakkında yürür' 
lükte bulunduğu her üye Sözleşmenin tatbikma dair yıllık raporunda Sözleşmenin II. kısmının 
hükümleri hakkında kendi kanununun ve tatbikatının durumunu bildirecek ve adı geçen hü
kümlerin ne dereceye kadar tatbik mevkiine konduğunu veya konulmasının tasavvur edildiğini 
açıklıyacaktır. 

Madde — 26. 

Her hangi bir iş yerinin veya iş yeri kısmının yahut servisinin, bu Sözleşmenin şümulüne girdiği 
muhakkak surette belli olmadığı takdirde, meselenin halli yetkili makama ait olacaktır. 

Madde — 27. 

Bu Sözleşmede «Kanuni hükümler» tâbiri kanun ve tüzüklerden başka, kanun kuvvetini haiz 
bulunan ve uygulanmasını sağlamak iş müfettişlerinin vazifesi olan hakem kararlarını ve genel söz
leşmeleri de içine alır. 

Madde — 28. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi gereğince verilecek olan senelik rapor
lara bü sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan bütün kanunlar ve tüzükler hakkında mufassal 
malûmat dercedilecektir, 
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Madde — 29.. 

1. Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip de bu bölgelerdeki nüfusun dağınıklığı veya 
gelişme safhası dolayısiyle yetkili makam, bu söyleşme hükümlerinin buralarda uygulanmasının 
kabil olmıyacağmı mülâhaza ettiği takdirde, adı geçen, makam, bu bölgeleri bu sözleşmenin uygulan
masından ya tamamiyle veyahut muayyen işletmeler veya işler hakkında münasip göreceği istisnalar 
kabul etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir. 

2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi gereğince bu sözleşmenin 
uygulanmasına dair vereceği ilk yıllık raporunda, hakkında bu madde hükümlerine müracaat niye 
tiride olduğu bölgeleri ve bu hükümlere müracaat niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir; 
hiçbir üye, daha sonra, bu suretle göstermiş bulunduğu bölgelerden maadası için bu madde hüküm
lerine müracaat edemez. 

3. Bu mdde hükümlerine müracaat eden her üye, mütaakıp yıllık raporlarında, hangi bölgeler 
için bu madde hükümlerine müracaat hakkından vazgeçtiğini göstermelidir. 

Madde — 30. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 1946 yılında tadil edilen metninin 35 nci mad
desinde zikrolunan ülkeler hususunda, bu suretle tadil edilmiş olan adı geçen maddenin 4 ve 5 nci 
fıkralarında yazılı ülkeler hariç, bu sözleşmeyi onayan her teşkilât üyesi, aşağıdaki hususları bildiren 
bir beyanı Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, onanmasından sonra, mümkün olan 
en kısa müddet içinde göndermelidir: 

a) Haklarında sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanmasını taahhüt 
ettiği ülkeler; 

b) 'Haklarında sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanmasını taahhüt ettiği ülkeler 
ve bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Haklarında sözleşmenin uygulanamıyacağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygu
lanmamasının sebepleri; 

d) Haklarında kararını sonraya bıraktığı ülkeler. 
2. Bu* maddenin birinci paragrafının a) ve b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, onanma

nın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve ayni sonuçları doğuracaktır. 
3. Her üye, bu maddenin 1. paragrafının b),- c) ve d) bentleri gereğince, daha evvel yapmış 

olduğu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden yahut bir kısmından, yeni bir beyan ile 
vazgeçebilecektir. 

4. Her üye, 34 madde hükümlerine uygun olarak, bu sözleşmenin feshedilebileceği devreler 
zarfında genel müdüre, daha evvelki her hangi bir beyanın hükümlerini her hangi başka bir ba
kımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki durumubildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

- ;> Madde — 31. 

1. Bu sözleşme konusuna dâhil bulunan meseleler, anavatan dışı bir ülkenin makamlarının 
bizzat kendi yetkisi çerçevesi içine girdiği zaman, o ülkenin milletlerarası münasebetlerinden so
rumlu olan üye, adı geçen ülkenin hükümetiyle mutabık olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne, o ülke adına, bu sözleşmedeki vecibeleri kabul ettiğine dair bir beyan göndere
bilecektir. 

2. Bu sözleşmedeki vecibelerin kabulü hakkındaki bir beyan Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne; 

a) Müşterek otoriteleri altında bulunan bir ülke için iki veya daha fazla Teşkilât Üyesi; 
b) Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri yahut o ülke hakkında yürürlükte olan her hangi 

diğer bir hüküm gereğince, o ülkenin idaresinden sorumlu bulunan milletlerarası her makam; 
tarafından gönderilebilir. 

( S . Sayısı : 7 ) 
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3. Bu maddenin yukarıki paragrafları hükümleri uyarınca, Milletlerarası Çalışma Bürosu Ge

nel Müdürüne gönderilen beyanlar, sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede değişikliklerle mi yoksa 
değişiklik yapılmadan mı uygulanacağını bildirmelidir; beyan, sözleşme hükümlerinin değişiklik
ler kaydiyle uygulandığını bildirdiği zaman,-adı geçen- değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu 
belirtmelidir. 

4. İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen deği
şikliği ileri sürmek hakkından, daha sonraki bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebilecektir. 

5. İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, 17 nei madde hükümlerine uygun ola
rak, sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında, Genel Müdüre, daha ''evvelki bir beyanın hü
kümlerini her hangi başka bir bakımdan değiştiren ve bu sözleşmenin uygulanması hususundaki 
durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir. 

\ Kısım IV-Son hükümler 

Madde — 32. 

BY sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönde
rilecek \ve onun tarafından tescil edilecektir. • • • . - . . . 

\ Madde — 33. 

1. Bu közleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletler
arası Çalışma' Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edilmesi tari
hinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra, bu sözleşme, her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin tescilinden itiba
ren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

' • • • " * • ' » 

Madde — 34. • 

1. Bu söşleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir dev
re sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil 
edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber ola
cakta. 

2. Bu sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık devrenin bitimin
den itibaren bir yıl zarfında bu madde gereğince feshetmek ihtiyarım kullanmıyan her üye, yeni
den on yıllık bir müddet için bağlanmış o]acak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, her on yıllık dev
re bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde — 35. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri tarafından kendisine bildiri
len bütün onama, beyan ve fesihlerin tescil edildiklerini, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bü
tün üyelerine tebliğ edecektir. 

2. Milletlerarası. Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen sözleşmenin ikinci ona
ma belgesinin tescil edildiğini Teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu sözleşmenin yürürlüğe girece
ği tarih hakkında Teşkilât üyelerinin dikkatini.çekecektir. 

Madde — 36. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıki maddeler gereğince, tescil etmiş olduğu 
bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilp-ileri. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 .ııci 

( S. Sayısı : 7 ) 
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mâacİesı uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde — 37. 

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Ça
lışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferan
sa sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin konferans gündemine konulması 
lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde — 38. 

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etmesi, 
halinde, ve yeni sözleşme, başkaca hükümleri ihtiva eylemediği takdirde : / 

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 34 ncü ma/a-
de nazara alınmaksızın, ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve startı 
ile, bu sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir, I 

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleşme, üyelerin 
onamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. / 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler içiıy herhalde 
şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde — 39. - /'J 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri ayni şekilde muteberdir. 

(S, Sayoaı : 7). 



S.Sayısı: |0 
Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 5336 sayılı Ka
nuna ek Kanun tasarısı, Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/23) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 7 .III . 1950 
Tetkik Müdürlüğü ' 

Sayı: 71/1582, 6-1009 > 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek olarak Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . III . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılmış olan kanun tasarısiyle gerekçesinin ilişik »olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-
riım. 

Başbakan, 
$. Günaltay 

GEREKÇE 

2 . V . 1949 günlü Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü bentlerin
de, Devletlerarası hukuk, teamül ve mücamele sebeplerine binaen vergi muafiyeti kabul edilmiştir. 

Gümrük Vergisinden inuaf olan eşyanın Muamele Vergisinden de bağışık tutulacağına dair 
3843 sayılı Kanunda hüküm bulunduğu halde yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 
kanunda böyle bir hüküm bulunmadığı için Gümrük Kanununun sözü edilen maddesine göre ver
giden muaf olan eşyadan yol vergisi alınması gerekmekte ve fakat bu keyfiyet Gümrük Vergisi mu
afiyeti tesisine esas ve sebep olan mülâhazalara aykırı bulunmaktadır. 

Ekli tasarı işbu aykırılığı giderip kanunlar arasında ahenk ve tenazuru temin etmek düşün
cesiyle hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 6 nci bendinin (b) fıkrasında yaibancı 
gemiİBr için de bâzı kayıt ve. şartlarla akaryakıt muafiyeti olduğu gibi, 21 nci maddenin 6 nci ben
dinin son kısmında da motorlu taşıtlar için böyle bir muafiyet vardır. 

Gümrük Vergisi bakımından bu muafiyetlerin tesisine esas ve mesnet olan gerekçeler yol ver
gisi hakkında da aynen varit görülmüş ve bu itibarla mezkûr tasarı bunları da ihtiva edecek şe
kilde tertiplenmiştir. 

Diğer taraftan Gümrük Kanunundaki diplomatik muafiyetlere müsteniden geçirilip de bu tasa
rının tanzimindeki sebep ye zaruretlere binaen yol vergileri alınmamış olan »benzin ve benzerleri için 
ayrıca geçici madde sevkına lüzum hâsıl olmuştur. 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Kamisyonu 

Ems No, 1/23 
Kurar No. 3 

5. VII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hak
kındaki 5336 sayılı Kanuna ek olarak Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
6. I I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulup 
Gümrük ve Tekel Komisyonunca esas 1/749 ve 
karar 17 numara ile karara bağlanan Kanun tasa
rısı havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
bujaırulmuş ise de sekizinci Büyük Millet Mec
lisinin. verdiği seçimi yenileme kararı üzerine 
mezkûr Komisyonca bir karara bağlanmamış ve 
sözü geçen tasarının tekrar tetkiki Komisyonu
muza havale buyurulmuş olmakla 30. VI . 1950 
günü Maliye ve Gümrük ve Tekel temsilcileri hu-
zuriyle toplanılıp konuşuldu. 

Temsilcilerin verdikleri izahattan anlaşıldığı 
veçhile, Gümrük Kanununca vergi muaflığı uy
gulanan benzin ve benzerlerinin, yol işleri için 
benzinden alınacak vergi kanunundan muaf tu
tulacağına dair bîr hüküm konulmadığından Dev
letlerarası hukuk, teamül ve müeamele sebeple
rine binaen Gümrük Vergisi bakımından muafi
yetin tesisine esas ve mesnet olan mülâhazanın 
Yol Vergisi hakkında aynen varit bulunduğu ve 

tasarının bu boşluğu doldurmak maksadına ma
tuf bulunduğu neticesine varılmış ve Yol Vergisi 
Kanununda bu yolda bir hüküm, bulunmaması yü
zünden alm|mış olan verginin iadesi de uygun gö
rülerek tasarı toplantıda hazır bulunanların oy 
birliğiyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Başkanı 
Amasya 

Hâmit Koray 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Çoruh 

M. Bumin 
İstanbul 

M. Sözer 
İmzada bulunamadı 

Yozgad 
H. Üçöz 

Sözcü 
Kocaeli 

M. Kavalcıoğlu 

Afkon K. 
G. Yiğitbaşı 

Çorum 
A. Başıbüyuk 

Samsun 
Hadi üzer 

Bütçe Komisyonu raporu 

T, B. M. M, 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/749 
Karar No. 4 

29 .XI ,1950 

Yüksek Başkanlığa 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hak
kındaki 5336 sayılı Kanuna ek olarak Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başkanlığın 7.III.1950 
tarihli ve 6/1009 sayılı tezkeresiyle sekizinci 
Dönemde Yüksek Başkanlığa sunulan ve devre 
idinde intaç edilemediğinden dolayı hükümsüz 
kajan Kanun tasarısının dokuzuncu devre için-
<|ş tekrar görüşülmesi Hükümetçe istenilmiş 
bulunmakla Gümrük ve Tekel Komisyonu rapo-

riyle birlikte Komisyonumuza verilmiş ve Ma
liye/Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
ları adına yetkili temsilcileri hazır bulunduğu 
halde incelenip görüşülmüştür. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci mad
desi, birtakım eşyanın, Devletlerarası hukuk, 
teamül ve müeamele sebepleriyle ve karşılıklı ol
mak şartiyle Gümrük Vergisine tâbi tutulma
ması prensipini koymuş ve aynı maddenin 1*5 

(6. Sayısı: 10) 
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uci fıkralarında, bit muaf lığın şümulünü tasrih 
e t m i ş t i r . . . . . . . 

Aynı kanunun 17 nci maddesinin 6 ncı ben
dinin (B) fıkrasında da yabancı deniz ve hava 
gemilerinin içinde getirdikleri veya Türk li
manlarında gümrüklenmemiş mallardan 'aldık-
lan akar yakıtlar, karşılıklı olmak şartiyle yine 
Gümrük Vergisinden muaf tutulmuştur, 21 nci 
maddenin 6 ncı bendinde ise Türkiye 'den mem
leket dışına çıkıp da tekrar yurda dönen motorlu 
taşıtların mûtat depolarındaki akar yakıtlar
dan ATergi alınmaması esası kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununun 89 ncu maddesinin üçüncü bendi, 
gümrük ve tarife kanunları veya sair kanun
larla Gümrük Resminden muaf tutulan eşya
nın Muamele Vergisinden de muaf tutulması 
esası konmuştur. 

5336 sayılı yol işleri için benzinden alına
cak vergi hakkındaki kanun tedvin edilirken, 
Gümrük Kanununa göre vergi muaflığı uygu
lanan benzin ve benzerlerinden Yol Vergisinin 
almmıyacağı hakkında bir hüküm sevkedilme-
miş ise de bilâhara bunun bir zühul eseri ola
rak kanuna girmediği ve bu yüzden tatbikatta 
mücamele ve karşılık esaslarının haleldar ol
duğu Hükümetçe görülmüş ve yukarda arzedi-
len Muamele Vergisi hakkındaki muafiyete mü
şabih bir hüküm tesisi ve bunun için benzin ve 
benzerlerinden alman Yol Vergisinin, yukarda 
gösterildiği veçhile Gümrük muaflığına tâbi tu
tulanlardan alınmaması için bu tasarının hazır
landığı alman izahlardan anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca, bu muaflığın malî külfe
ti üzerinde de durulmuş ve bir yılda bu yolda 
tahakkuk eden ve tamamiyle Kordiplomatiğe 
ait olan verginin yüz küsur bin lira olduğu ve 

bu miktarın yol işlerimİBİ haleldar edecek ma
hiyette bulunmadığı, gümrük ve her türlü resim 
ve harçlardan muaf tutulan bir maddenin yal
nız Yol Vergisine tâbi tutulmasının bu husus
ta kabul edilen muaflık sistemine de uymadığı 
yapılan görüşmelerden anlaşıldığından tasarı 
esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi ayniyle ve geçici 
maddesi, esasa taallûk etmiyen bâzı kelime de
ğişikliği ile kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 
îstanbul 

E. Adakan 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Giresun 

M. Şener 
istanbul 

F. Sayımer 
Kırklareli 
§. Bakay 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Tokad 

S. Atanç 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Hatay 

C.8. Siren 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

8. F. Kalayc%oğlu 

Afyon K. 
A, Vezir oğlu 
Erzincan 

İV. Pekcan 
istanbul 

A. H. Ba§ar 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Maraş 
İV. ökmen 

Sivas 
B. îmr» 

Urfa 
F. Ergin 

Seyhan 
1499 sayılı Kanunun 3369 sayılı Kanunla 

değiştirilen 6 hcı maddesinde ardına ~kadar 
açık kapı-halinde kalan benzin ve benzerleri 
muafiyetinin kaldırılması ve 5536 sayılı Ka
nunun 153 ncü maddesindeki eşya tarifinin 
değiştirilmesi kanaatinde olduğumdan bu ek 
Kanun tasarısına iştirak etmiyorum. 

8. Ban 

(& Seyw: 10 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yol i§leri için benzinden alınacak vergi hakkın
daki 5336 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük Kanununa göre hak
larında vergi muaflığı uygulanan eşyadan ben
zin ve benzerleri, 5336 sayılı Kanunla konulan 
Yol Vergisinden de muaftır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun, yayımı ta
rihinden önce 1499 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin 3369 sayılı Kanunla de'ğişik 1 No. lu ve 
5383 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 
3 No. lu bentleri uyarınca yurda muaf olarak 
girmiş bulunan benzin ve benzerleri hakkında 
da uygulanır. f 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

Devlet Ba. ve Baş.Y. V. 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedad Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır H%sat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel-

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Mrişirgil 
Maliye Bakanı 

/. İ : Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adaları 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Df.K. Bayizit 
Tarım Bakam 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Yol işleri için beşizinden alınacak vergi hakkında 
daki 5336 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük Kanununa göre hak
larında vergi muaflığı uygulanan eşyadan benzin 
ve benzerleri, 14. I I . 1949 tarihli ve 5336 sayılı 
Kanunla konulan Yol Vergisinden de muaftır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun, yayımı tari
hinden önce 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı 
Gümrük Tarife Kanununun 6 ncı maddesinin 
20 IV. 1938 tarihli ve 3369 sayılı Kanunla de
ğişik bîr numaralı ve 2 . V . 1949 tarihli ve 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 1, 
2 ve 3 numaralı bendleri mucibince memlekete 
muaf olarak girmiş bulunan benzin ve benzerleri 
hakkında da tatbik edilir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

« • » I I 

(.S. Sayısı: 10) 



S. Sayısı: 12 
İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, yeniden bastırılacak para, pul, 
tahvil, çek ve sair bilûmum evrak ve madenî paralar üzerine ko
nulacak resim ve remizler hakkında Kanun teklifi ve Maliye Ko

misyonu raporu (2 /15 ) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Bundan sonra bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve sair evrak ve madenî paralar üzerine 
yalnız Türkiye Cumhuriyetinin Banisi Atatürk 'ün resmini hâmil olması hakkındaki kanun tekli
fimi ve gerekçesini ekli olarak sunuyorum; 

Yüksek Kamutayın, tasvibine arzedilmesi için gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Sani Yaver 

GEREKÇE 

Hükümet bugüne kadar Cumhurbaşkanlığını işgal eden zatın resim ve büstlerini dairelere 
koymakta olduğu gibi; bastırdığı kâğıt ve madenî paralara, pullara, Devlet tahvillerine, banka 
çeklerine ve sair evrak üzerine de konuyordu; 

Bunun iktisadi ve ahlâki zararlarını tadat etmek insana hüzün verecek bir durum arzeder, en 
basit bir hesapla bu yolda harcanacak paranın birkaç milyon liradan aşağı olmıyacağmı bul
mak güç değildir. 

Millet Hazinesini, fuzuli israftan korumak aıııaciyle aşağıda yazılı Kanun teklifinin Büyük 
Millet Meclisince kabulünü arzederim. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SANİ YA
VERİN TEKLİFİ 

Yeniden bastırılacak para, pul, tahvil, çek 
ve sair bilûmum evrak ve madenî paralar üzerine 
konulacak resim ve remizler hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Yeniden bastırılacak kâğıt ve 
madenî paralar ile tahvil, çek, pul, ve sair bil-
ûmam evrak üzerine yanlız Cumhuriyetin banisi 
olan Atatürk 'ün resmiyle beraber millî ve tarihî 
mefahire ait sembolik resimlerle tezyin edile

cektir. 
MADDE 2. 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3, -

yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/15 
Karar No. 7 

2 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, yeni
den bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve sair 
bilûmum evrak ile madenî paralar üzerine ko
nulacak resim ve remizler hakkındaki kanun 
teklifi, Hükümet temsilcileriyle teklif sahibi
nin huzurlarında incelendi: 

Kâğıt ve madenî paralarla kıymetli evrak 
üzerine konulacak resim ve remizlerin bir ka
nun mevzuu olmasında lüzum ve fayda bulu
nup bulunmadığı konusunu ele alan komisyonu
muz, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür 
Muavini ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Emisyon Müdürünü de celbederek müta
lâalarına müracaat eylemiştir. 

Merkez Bankası temsilcisinin verdiği izahat
ta, bankmot ve kâğıt paralar üzerine konula
cak resim ve remizler hakkında, Birleşik Ame
rika, ingiltere, Fransa, ve iskandinav memle
ketleri mevzuatında bir kayda tesadüf edileme
diğini ancak Birleşik Amerika'da tedavüldeki 
kâğıt paralar üzerine konulan resimlerin mev
cut ananeye uyularak, tarihteki mevkileri Ame
rika halkınca iyice bilinen ölmüş Devlet adam
larına ait resimlerin bulunduğunu belirtmiş ve 
memleketimizde 1715 sayılı Kanunla imtiyazı 
Merkez Bankasına verilen emisyon işlerinin tek
nik cepheden mezkûr Banka tarafından düzen
lenerek Maliye Bakanlığının mutabakatı istih
sal edilmek suretiyle tâyin olunduğunu beyan 
etmiştir. 

Madenî paralarla kıymetli evrak üzerine ko
nulacak resim ve remizler hakkında mütalâa 

beyan eden Maliye Bakanlığı temsilcisi, bu hu
susta kanuni kayıtlara başka memleketlerde te
sadüf edilemediği gibi memleketimiz için de 
kanuni hükümler konmasında Bakanlığın fayda 
mülâhaza etmediğini bildirmiştir. 

Rize Milletvekili izzet Akçal, Türk harfle
riyle basılacak altın paranın şekli hakkında 
Büyük Millet Meclisince müttehaz 12 . 5 . 1944 
tarih ve 1397 sayılı karara mümasil bir kararla 
yeniden bastırılacak paralar ve kıymetli evrak 
üzerine konulacak resimlere dair kayıtlar vaze-
dilebileceğini ve bu hususta esasen Hükümetçe 
alman prensip kararının kanun mevzuu olmak
sızın yürütülebileceğini ileri sürmüş ve bu tek
lif komisyonumuzca benimsenerek, istanbul 
Milletvekili Sani Yaver tarafından yapılan Ka
nun teklifinin reddiyle yukarda tarih ve numa
rası belirtilen Büyük Millet Meclisi kararı ta
dil ve tevsi edilmek suretiyle maksadın istih
sali temennisinde bulunulmasına karar veril
miştir. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Maliye K. Başkanı Sözcü 

Rize 
İzzet Akçal 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Niğde 

N. Bilge 
Sivas 

Şevki Ecevit 

Giresun 
H. Erkmen 

Konya 
V. N. Yiğit er 
Seyhan 

Z. Akçalı 

Kâtip 
Zonguldak 
F. Açtksöz 

Mardin 
A Kalav 
Siird 

M. Daim Sualp 
Trabzon 

Tevfik Koral 

»e^< 
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S. Sayısı: 13 
Antalya eski Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
9 . 1 1 . 1 9 4 9 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1751 sayılı Kararın 

Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4 /11 ) 

21 . III . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 24 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 1 . XII 1948 tarihli ve 1751 sa
yılı Kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Antalya Milletvekili 
N. Aksu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğttiş. No. 6324 
Bilekçe Ko. No. 5885 

5 . XI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca 9 . I I . 1949 tarihinde 
Umumi Heyete tevzi edilmiş olan 24 sayılı Haf
talık Karar Cetvelinin 35 nci sayfasındaki 1751 
sayılı Karara itiraz etmiş olan Antalya eski Mil
letvekili Niyazi Aksu'nun 21 . I I I . 1949 tarihli 
önergesi 24 . XI . 1950 tarihindeki toplantımız
da incelenmiştir. 

Bu inceleme neticesinde, itiraz önergesinin 
İçtüzüğün 57 nci maddesiyle tâyin edilen bir 
aylık müddet zarfında verilmemiş ve binnetice 
1751 sayılı Komisyon Kararının katiyet kesbet-
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın 1 . III . 1950 tarihli 57 nci Bir
leşiminde kabul edilen tefsire uygun olarak ve
rilmiş olan işbu kararımızın Umumî Heyetin 
ıttılaına arzolunmasına ittifakla karar verilmiş

tir. 
Yüksek Başbakanlığa sunulur. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü Y. 
Erzurum Trabzon 

Bahadır Dülger S. Esat Alp er en 
Kâtip Y. 

Bolu Ankara Balıkesir 
1. Giilez C. Soydan M. Emiroğlu 

imzada bulunmadı 
Balıkesir Bingöl Gümüşane 
A. F. İşeri M. N. Okçuoğlu \C. Baybura 

Malatya Malatya Urfa 
N. Ocakctoğlu A. Özbay C. Öncel 

Yozgad 
F. Erbaş 

İmzada bulunmadı 

-*•- -*•*- • w 





S. Sayısı: 14 
Muğla Milletvekili Nuri Ozsan'ın, Dilekçe Komisyonunun 13. . V . 
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2271 sayılı Kararın Ka-

mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/28) 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 29 sayılı Haftalık Karar cetvelindeki Emekli Yüzbaşı Hilmi Gençer'e 
ait 2271 No, lı kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

3 . X I . 1949 
Muğla Milletvekili 

,.. „./- ;.; '" -""• N. özsan 

Dilekçe Komisyonu raporu 

. T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu , 5. XII. 1950 

Zat ve Kâğıtiş. No. 9135/9470 
Dilekçe Ko. No. 8452/8737 
İlişiği: K. K. No. 4 - 28/2 

Yüksek Başkanlığa 

• Komisyonumuzca 13 . V . 1949 tarihinde 
Umumi Heyete tevzi edilmiş olan 29 sayılı Haf
talık Karar cetvelinin 23 ncü sayfasındaki 2271 
sayılı karara itiraz etmiş olan Muğla Milletve
kili Nuri özsan'm 3 . XI , 1949 tarihli önergesi 
24 . XI . 1950 tarihindeki toplantımızda incelen
miştir. 

Bu inceleme neticesinde, itiraz önergesinin 
içtüzüğün 57 nci maddesiyle tâyin edilen bir 
aylık müddet zarfında verilmemiş ve binnetice 
2271 sayılı Komisyon kararının ketiyet kesbet-
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın 1 . III . 1950 tarihli 57 nci Birle
şiminde kabul edilen tefsire uygun olarak veril
miş olan işbu kararımızın Umumi Heyetin ıttı
laına arzolunmasma ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dilekçe Komisyonu Başâkanı Sözcü Y. 
Erzurum Trabzon 
B. Dülger 8. E. Alperen 

Kâtip Y. 
Bolu Ankara Balıkesir 

/. Gülez C. Soydan M. Emiroğtu 
İmzada bulunmadı 

Balıkesir Bingöl Gümüşane 
A. F. îşeri M. N. Okçuoğlu C. Baybura 

Malatya Malatya 
N. Ocakçıoğlu A. özbay 

Urfa Yozgad 
C. Öncel F. Erbaş 

İmzada bulunmadı 





S. Sayısı: (5 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
ve (R) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /52 ) 

T. e. 
Başbakanlık 12 . VII . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1555 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7.VII. 
1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

' ? i Başbakan 
* . ' A. Menderes 

GEREKÇE 

1 Mart 1950 gününde yürürlüğe konulan 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 8 nci maddesinin A bendi Genel Müdürlüğe ait dâvaların her safhasında kavuşturul
ması görevini Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine vermekte, son fıkrası da (bu işlerin görüle
bilmesi için icabında bağıtlı avukat kullanılabileceğini) tasrih eylemektedir. 

Teşkilât Kanununda bu hükümlerin mevcudiyetine rağmen 5551 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa mahkeme masraflariyle avukatlık ücretlerine tekabül ede
cek ödenek konmamış, kanuna bağlı formülde de mahkeme harçlarına yer verilmemiş olduğu gö
rülmüştür. 

Bir zühulden ileri gelmiş olan bu noksanın giderilmesi için ilişik tasarı ile, aynı bütçede tama
mının sarfedilemiyeceği anlaşılan 785 nci bölüm ödeneğinden indirilen (25 000) lira yeniden açı
lan, 407 nci bölüm mahkeme harçları ödeneği olarak konulmakta ve böylelikle kanana dayanan 
bir hizmetin âcil ve zaruri karşılığı sağlanmaktadır. 



- â -
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu S . XII . 1950 

Esas No. 1/52 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) ve (E) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Bayındır
lık Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 12.VII. 
1950 tarihli ve 71/1555 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı komisyonu
muza havale buyurulmakla Karayolları Genel 
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu, 1950 yılı bütçesinin Kamutayda görüşül
mesi sıralarında komisyonlarca intaç edilerek 
Kamutaya sevkedilmiş bulunduğundan Genel 
Müdürlük bütçesi de bu esnada Bayındırlık büt
çesinden ayrılmak suretiyle yapılmıştır. 

Teşkilât Kanununun sekizinci maddesi, Ge
nel Müdürlüğe ait dâvaların her safhasında ko-
ğuşturulması görevini Genel Müdürlük Hukuk 
Müşavirliğine vermiş olduğu halde dar bir za
manda yajpılan bütçede bir zühul eseri olarak 
buna ait ödenek konmadığı bilâhara anlaşılmış 
ve hizmetin ifası için gerekli ödeneğin temini 
maksadiyle bu tasarının hazırlandığı açıklanmış
tır. 

Tasarıya göre Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı bütçesinde (mahkeme harçları) adiyle 
yeniden açılacak bir bolüme (25 000) lira akta
rılması ve bu ödeneğin ne gibi işlere harcanaca
ğını tesbit eden bir formülün de aynı bütçenin 
(E) işaretli cetveline eklenmesi istenilmektedir. 

istenilen (25 000) lira, aynı bütçenin 785 nei 
(Atelyeler döner sermayesi) bölümünden akta
rılmak suretiyle temin edilmekte olup bu bölü
mün taallûk ettiği hizmette bir aksaklık olup 
olmıyacağı noktasında da Komisyonumuz dur
muş bulunmaktadır. Alınan izahata göre : 

Bu bölümdeki ödenek, beş atelye tesisi esa
sına göre konulmuş ise de 1950 yılında tedarik 
edilen malzeme, personel ile ancak üç atelyenin 
açılabileceği anlaşıldığından bir kısım ödeneğin 
tasarrufu mümkün görüldüğü ifade edilmiştir. 

Mahza sekiz ay evvelki tahminlere göre is
tenilen (25 000) liranın sekiz aylık tecrübeye 
nazaran fazla, bu yıl mahkeme giderlerinin 
(10 000) lira ile temini mümkün olduğu Komis
yonumuza izah edildiğinden aktarmanın da bu 
miktara indirilmesi Komisyonumuzca uygun gö
rülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi buna göre düzel
tilmiş ve ikinci maddesiyle 3 ve 4 ncü maddeleri 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

/ / . Şamdn 
Aydın 

E. Menderes 
İstanbul 

A. II. Başar 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
G. R. Eyüboğlu 

Başkanvekili 
Burdur 

E. Çalikbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu M, 

Çanakkale 
K. Akmantar 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. A. Ülgen 

Eize 
O. Kavrakoğlu 

Urfa 
Doç. Dr. E. Ergin 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
. Bayramoğlu 

Giresun 
M. Şener 

izmir 
B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. S. Eti 
Seyhan 
S. Ban 

Van 
E. Melen 

( S. Sayısı : 15 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

'Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetve
lin 785 nci (Karayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince atelyeler döner ser
mayesi) bölümünden 25 000 lira düşülerek (Mah
keme harçları) adı ile yeniden açılan 407 nci 
bölüme olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cet
vele aşağıdaki formül eklenmiştir. 

407 —• Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek 

harç, resim, vergi ve her türlü giderler, hakem ve 
ilân ücretleri, Genel Müdürlük tarafmdan veya 
Genel Müdürlüğe karşı açılan dâvaların ve ic
ra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü gi
derler ile sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer 
tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. •—- Bu Kanunu Maliye ve Bay ta-
dirlik Bakanları yürürür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
R. 8. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Başman 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
2. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. îleri 

İşletmeler 
Muhlis 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

//. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

F. Belen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. îyrİboz 

Çalışma Bakam 
H. Polatkan 

Bakanı 
Ete 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİEİŞt 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yüt Bütçe 
Kanununa bağlı A ve R işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin 785 nci (Karayolları Geııei Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesi gereğince atelyeler 
döner sermayesi) bölümünden 10 bin lira dü
şülerek (mahkeme harçları) adı ile yeniden 
açılan 407 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
aynen kabul edilmiştir. 

ncî maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin 3 rıcü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 15 ) 





S. Sayısı: |6 
Kars eski Milletvekili Akif Eyidoğan ve Seyhan Milletvekili Sinan 
Tekelioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 466 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergeleri ve Dilekçe, Maliye ve Bütçe Komisyonları 

raporları (4 /18 , 39) 

Kars eski Milletvekili Akif Eyidoğan'uı Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli Haftalık 
Karar cetvelindeki 466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/18) 

Yüksek Başkanlığa 

Emekli maaşının kesildiğine dair Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğlu 34/9(3 sayılı dilekçesi 
üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 21 . V . 1947 tarihli 466 sayılı Karara itiraz ediyorum. 
Mumaileyh belediyeden maaş almadığına göre emekli maaşının verilmemesi mağduriyetini mucip 
olacağından kararın konusunun bir kere de bu bakımdan yeniden incelenmesini rica ederim say
gılarımla, 

K a r s 
i " , , ı ! v Akif Eyidoğan 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Dilekçe Komisyonunun 25. VIII. 1947 tarihli Haftalık 
Karar cetvelindeki 466 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/39) 

25. VIII. 1947 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun (6) No. lu Haftalık Karar cetvelinin 34/96 No. da Ali Farsakoğlu'na ait 
kararın İçtüzük maddei mahsusuna tevfikan Mecliste müzakeresine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
, , Sinan Tekelioğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 
T.B.M.B. 

Bilekçe Komisyonu 18 . II . 1948 
î§Um Kayıt No. 34/96, 
1835/2029,4/38,4/40 

Yüksek Başkanlığa 

• Belediye Başkanlığına atandığından dolayı 
emekli maaşının kesildiğini halbuki emekli ay
lığının Belediye Başkanlığından aldığı ücretten 
daha fazla olduğundan tediyesinin devamnı is-

tiyen Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğlu'-
na ait dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiş, 
Belediye Başkanlığına seçilenlere 4913 sayılı 
Kanunla İller Bankası Emekli Sandığından 



emeklilik hakkı tanındığına göre adı geçenin 
maaşının bu kanunun yürürlüğe girdiği 8.VI. 
1946 tarihinden itibaren kesilmesi zaruri oldu
ğuna dair müştekinin dileği üzerinde komis
yonca bir işlem yapılamıyacağma 21.V.1947 
tarihinde karar verilmişti. 

466 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Kars Milletvekili Akif Eyido-
ğan'm ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekeliöğ-
lıı'nun önergeleri Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri memurları Te
kaüt Sandığı hakkındaki 4222 numaralı Kanu
nun 21 nci maddesinde (1683 sayılı Kanuna ve
ya bunlardan evvelki hükümlere göre veya ka
nunla kurulu tekaüt sandıklarından tekaüt ma
aşı alanlar, bu sandıklarla ilgili, kurumlarda 
tekaüde esas bir hizmete alındıkları takdirde 
sandıklarla tekrar ilgilendirilmez ve tekaüt ma
aşları da buralarda hizmetleri devam ettikçe 
kendilerine verilmez...) Denildiğine ve Belediye 
Başkanlığına seçilen veya atananlara 4913 sa
yılı Ktounla iller'Bankası Emekli Sandığından 
emeklilik hakkı tanındığına göre adı geçenin 
maaşının bu kanunun yürürlüğe girdiği 8 . VI . 

Bahçe Belediye Başkanı Ali Farsakoğlu'nun 
emekli aylığının verilmediğinden bahisle Dilek
çe Komisyonuna vâki müracaatının mezkûr Ko
misyonca rededilmesi üzerine keyfiyetin bir ke
re de Kamutayda müzakeresini istiyen Seyhan 
Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve Kars Milletve
kili Akif Eyidoğan taraflarından ayrı ayrı veril
miş olan önergeler üzerine, Mecliste görüşülmesi 
sırasında işin bir defa daha Maliye ve Bütçe [Ko
misyonlarında incelenmesi kararlaştırılmış ve bu 
dosyalar Komisyonumuza gönderilmişti. 

Aynı konu ve 'hâdiseyi ihtiva eden her iki 
dosya Komisyonumuzda birleştirilerek Maliye 

1946 tarihinden itibaren kesilmesi zaruri oldu
ğu anlaşıldığından ve tatbik edilen işleme kani 
olmadığı takdirde dilekçinin yetkili yargı ye
rine başvurmakta muhtar bulunduğuna dair Ko
misyonumuzun bu konu üzerine bir işlem yapı
lamıyacağma dair verdiği birinci kararın de
ğiştirilmesini mucip bir cihet görülemedi
ğinden keyfiyetin Yüksek Kamutaya arzına ço
ğunlukla karar verildi. 

Dilekçe Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Sivas Urfa Ağrı 

Gl. F. Tirkes V. Gerger M. Aktan 
Ankara Antalya Balıkesir 

/ . Rauf Ayağli N. Aksu Fuat Büâl 
Balıkesir Çanakkale Çanakkale 
H. Çarıklı A. Rıza Kır sever N. tfnen 

Denizli Elâzığ İsparta 
N. Küçüka H. Kişioğlu •§. Yalvaç 

Kars Kastamonu Kayseri 
Z. Orhon B. Tümtürk K. Gündeş 

Kütahya Malatya 
M. îspartalığü A. Ulvi Beydağı 

Mardin Sivas 
Abdülkadir Kalav §. Uma 
îmzada bulunamadı 

Bakanlığı mümessili huzuriyle okunup incelendi. 
Maliye Bakanlığı mümessili tarafından veri

len, izahata göre; Dilekçinin aynı zamanda Da>-
nıştaya'da müracaat ettiği ve Danıştay tarafın
dan ittihaz olunan ve suretleri dosya arasında 
bulunan 28 . X . 1948 tarih ve 48/1479 numara 
ve 26 . IV . 1949 tarih ve 49/1324 numaralı Ka
rarlarla esasen talebinin kanuni mevzuat daire
sinde kabul edildiği anlaşıldığından,, bu durum 
karşısında Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına mevcudun (oybirliğiyle karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön-

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 11 , VII. 1950 

Esas No. 4/18, 4/39 """~:'"•'""'""" 
Karar No. 7. i ^ 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 16 ) 



— 3 — 
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Seyhan ' Kocaeli Zonguldak 
R. Güçlü E. Alican F. Açıksöz 

Denizli Giresun Kırşehir 
E, Şahin II. Erkmen H. S. Erkut 

Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII. 1947 tarih
li Haftalık Karar cetvelinin 466 sayılı Kararının 
Kamutayda görüşülmesi hakkında Kars Millet
vekili Akif Eyidoğan ile Seyhan Milletvekili Si
nan Tekelioğlu 'nun önergeleri, işin bir kere de 
Maliye ve Bütçe komisyonlarında görüşülmesi 
hakkında Kamutayca alınan karara uyularak, 
Maliye Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonu
muza verilmiş olmakla. keyfiyet incelenip görü
şüldü. 

Sözü edilen önergelerin her ikisi de Bahçe Be
lediye Başkanı Ali Farsakoğlu'nun Belediye Baş
kanı iken kesilen emekli maaşı hakkında olup dos
yanın tetkikmdan anlaşıldığına göre dilekçe sa
hibi, sözü edilen 466 sayılı Dilekçe Komisyonu 
kararından sonra Danıştaya baş vurmuş ve sure
ti, dosyasında mevcut olan Danıştay Beşinci Da
iresinin 28 . X . 1948 tarihli karariyle Hükümet
çe yapılan muamelede Kanun hükümlerine bir 
aykırılık olmadığından dâvası reddedilmiştir. 

Kaza mercilerince verilen kararların yine Bü
yük Millet Meclisince ve ne de Bakanlar Kuru^ 
lunea değiştirilemiyeceği ve başlanamıyaeağı 
Anayasa hükmünden bulunmakla ve İçtüzüğün 
37 nci maddesi de Anayasaya aykırı bir teklifin 

Malatya Muş Rize 
E. Doğan F. Kılıçlar t. Akçal 
Sivas Sivas Tekirdağ 

Ş. Ecevit 8. Z. Ors Y.Z. Tuntaş 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
T. Koral F. Nizamoğlu R. Sivişoğİu 

görüşülmeksizin reddini âmir bulunduğuna göre 
yukarda sözü edilen hâdise hakkında mevcmt Da
nıştay kararı muvacehesinde Komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele bulunmadığına ittifakla 
karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan, 
Kâtip 
Bursa 

H. Saman 
Aydın 

E. Menderes 
İstanbul 

A. II. Başar 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

G. R. Eyuböğlu 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbas 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

İstanbul 
C. Türkgeldi 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. A. Ülgen 

Bize 
0. Kavrakdğtu 

Urfa 
Daç. Ür. F, Mn 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Gîresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bügin 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. 8, Eti 
Seyhan 

Dr. 8, Ba^ı 
Van 

şm F. Melen 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu ^ 5. VII. 1950 
Esas No. 4/18, 3.9 

Karar No. 8 
Yüksek Başkanlığa 

(S. Sayısı : 16) 





Susayışı: 17 
Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 
30 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2332 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dâir önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4 /31 ) 

1 . XI . 1949 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

T. B. M. M. Dilekçe Komisyonu Haftalık Kararlar cetvelinin 30 Mayıs 1949 tarih ve 30 sayılı 
nüshasmdaki Yedek Subay Okulu Topçuluk öğretmeni Topçu Albayı Fehmi Tunealı hakkındaki 
.26 Mayıs 1949 tarih ve 2332 sayılı kararda: (Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanu
nunun 10 neu maddesinde «hiçbir subay mensup olduğu sınıfının kıtasında rütbesine ait asgari 
müddetin en az üçte biri kadar fiilî olarak hizmet etmedikçe terfi edemez» denilmekte ve bu kanu
nun tatbikini havi yönetmelikte de staj yerinde aralıksız bir sene müddetle kıta hizmeti yapılması 
yazılı bulunmakta ise de adı geçenin staj yeri olarak atandığı 101 nci Topçu Alayında 12 . VIII . 
1947 tarihinde i§e başlayıp bir kaza neticesi ayağı kırılması yüzünden üç ay tedavi altında kalması 
kendisinin yedi ihtiyarında olmıyan meşru bir mazerete müstenit bulunmuş ve senesi içinde terfi 
edeceklerin sicillerinin dokuz ay geçtikten sonra tanzim edilebileceği de yine yönetmelik hükümle
ri iktizasından bulunmuş olduğu ve bu hastalık yüzünden üç ay tedavi altında kalmış olmasına 
rağmen dokuz aylık müddeti ikmal etmiş olduğu halde staj yerinde aralıksız bir sene fiilî hizmet 
yapmadığı düşüncesiyle sicilinin üç ay tanzim edildiği ve bu sebeple emsali ile birlikte terfi et
mediği anlaşılmış ve staja üç ay aralık verilmesi, hastalık gibi meşru bir mazerete müstenit bulun
muş olmakla beraber staj için kıta hizmeti bir seneye baliğ olduktan sonra terfi ehliyetini kapsı-
yan sicille düzenlenmiş olduğundan gerek müddet ve egrek sicili bakımından yükselmesine kanuni 
hiçbir mâni kalmamış ve emsali de 30 . VIII . 1948 tarihinde terfi etmiş olan adı geçenin de sicili
nin tanzim edildiği tarihten itibaren üst dereceye terfii için gereken işlemin yapılmasına oy birli
ğiyle karar verildi) denilmektedir. 

Halbuki, Yedek Subay Okulu Topçuluk öğretmeni Albay Fehmi Tunealı (328 - 7) nin emsali 
tarihinden muteberen derhal yükseltilmesi hakkında bakanlığa yaptığı müracaat, isteklerinin kanuni 
mesnedi olmamasından, reddedilmiştir. - Bunun üzerine Yüksek Meclise baş vuran adı geçen hakkında, 
Dilekçe Komisyonunca, yukarıda arz olunan karar gereğince, sicilinin tanzim edildiği tarihten 
itibaren yükseltilmesine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Dilekçe Komisyonunun bu kararı aşağıda yazılı sebepler dolayısiyle kanun ve mevzuat hüküm
lerine uygun bulunmadığı kanaatindeyim. 

A) Albay Tunealı 30'. VIII . 1948 tarihinde yükselme derecesine girmişse de bu tarihte yük
selme şartlarını haiz bulunmadığından terfi edememiştir. 

B) 25 . XI . 1948 tarihinde sicil süresini ve mütaakıben de yükselme şartlarını tamamlamış-
sa da Terfi Kanununun 17 nci maddesi gereğince orduda terfiler 30 Ağustos Zafer Bayramında 
yapıldığından, yükselme şartlarını tamamladığı tarihte terfiinin yapılmasına kanuni imkân görüle
memiştir. • ' • • 

C) Davacının evvelce albaylık nasbinin düzeltilmiş olmasından ötürü Terfi Kanununun 10 n-
cu maddesindeki (Terfi Kanununun 16 nci maddesine göre kıdem alanlarla idari ve kazai kararla 
nasıpları düzeltilenlerin emsalleri terfi etmiş ve yükselme şartlarını haiz bulunduğu halde rütbe
sinin asgari süresini ikmal etmemiş olanların bu asgari süreleri yarışma kadar indirilerek emsal 
tarihinden muteberen derhal yükselmeleri yapılır.) hükmünden faydalandırılması hakkındaki 



iddiası da, kendisi bu durumda olmadığından, yani dileği kanuna aykırı bulunduğundan yerine 
getirilememiştir. 

D) Dilekçe Komisyonunca Albay Fehmi Tunealı hakkında ittihaz olunan kararda; (. , . . staja 
üç ay aralık verilmesi; hastalık gibi meşru bir mazerete müstenit bulunmuş olmakla beraber 
staj için kıta hizmeti, bir seneye baliğ olduktan sonra terfie ehliyeti kapsıyan sicille düzeltilmiş 
olduğundan gerek müddet ve ıgerekse sicili bakımından yükselmesine kanuni hiçbir mâni kalmamış 
ve emsali de 30 Ağustos 1948 tarihinde terfi etmiş' olan adı geçenin de sicilinin tanzim edildiği tarih-
ten itibaren üst dereceye terfii gereken işlemin yapılmasına karar verildi.) denilmekle bu işlemin 
4273 sayılı Terfi Kanununun 17 nci maddesine muhalif bulunmasından sarfı nazar sözü geçen 
kanunda mevcut olmıyan bir hükmün re'sen tesis edilmesi; 

E) Esasen davacı, bu hakkını evvel emirde, 3410 sayılı Kanun hükümlerine göre Askerî Yar-
gıtayda idari dâva açmak suretiyle araması lâzımgelirken, kanuni yolu bırakarak Büyük Millet 
Meclisine baş vurmuş bulunnıktadır. Bu konu hakkında ise 3410 sayılı Kanunla kazai merci tâyin 
edilmiş bulunduğuna göre bu hususta Dilekçe Komisyonunca karar ittihazı bu bakımdan da; 

Mevzuata aykırı bulunmaktadır. 
Bu itibarla esasen 14 Temmuz 1949 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmış bulunan dilekçi 

hakkında komisyonca ittihaz edilmiş bulunan 2332 sayılı kararın içtüzüğün 57 nci maddesine tev
fikan Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
77. Çakır 

Dilekçe Komisyonu K&ponı 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 5 . XII . 1950 

Zat ve Kâğıtiş. No. : 11551 
Bilekçe Ko. No. : 10584 

İlişiği : K. K. No : 4 - 31 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca 30 . V . 1949 tarihinde 
umumi heyete tevzi edilmiş olan 30 sayılı Haf
talık Karar Cetvelinin 29 neu sayfasındaki 
2332 sayılı karara itiraz etmiş olan Samsun eski 
milletvekili Hüsnü Çakır'm 2 . XI . 1949 tarih
li önergesi 23 . XI . 1950 tarihindeki toplantı
mızda incelenmiştir. 

Bu inceleme neticesinde, itiraz önergesinin 
içtüzüğün 57 nci maddesiyle tâyin edilen bir 
aylık müddet-zarfında verilmemiş ve binnetice 
2332 sayılı Komisyon kararının katiyet kesbet-
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın 1 . III . 1950 tarihli 57 nci Bir
leşiminde kabul edilen tefsire uygun olarak ve
rilmiş olan işbu kararanısın umumi heyetin ıt
tılaına arzolunmasma ittifakla karar verilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü Y. 
Erzurum Trabzon 
B. Dülger S. E. Alperen 

Kâtip Y. 
Bolu Ankara Balıkesir 

1. Gülez C. Soydan M. Emiroğlu 
imzada bulunmadı 

Balıkesir Bingöl Gümüşane 
A. F. İşeri M. N. Okçuoğlu C. Baybura 

Malatya Malatya Urfa 
N. Ocakçtoğlu A. Özbay C. öncel 

Yozgad 
F. Erbaş 

imzada bulunmadı 

( S. Sayısı : 17 ) 



S. Sayısı: 18 
Ürfa eski Milletvekili Âtalay Akan'ın, Dilekçe Komisyonunun 2 0 . 
VI . 1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1214 sayılı Kararın 

Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4 /41 ) 

13.XI.1948 

, . Yüksek- Başkanlığa 

Bilekçe Komisyonunun 30. VI. 1948 tarihli ve 18 sayılı Haftalık Karar Cetvelinin 25 nci sahi-
f esindeki 1214 Karar sayılı ve 20. V. 1948 karar tarihli Mustafa Coşkun vekili Atıf Benderlioğ-
lu'na ait kararın Kamutayda görüşülmesini saygılarımla dilerim. 

Urfa Milletvekili 
Atalay Akan 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğttiş. No.4834 
Dilekçe Ko. No. 4480 

İlişiği: K. K. No. 4/41 

5 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca 30 . VI . 1948 tarihinde 
Umumi Heyete tevzi edilmiş >o'lan 18 sayılı Haf
talık Karar Cetvelinin 25 nci sayfasındaki 1214 
sayılı Karara itiraz etmiş olan Urfa eski Millet
vekili Atalay Akan'm 13 . XI . 1948 tarihli 
önergesi 24 . XI . 19'50 tarihindeki toplantımız
da incelenmiştir. 

Bu inceleme neticesinde, itiraz önergesinin 
îçtüzuğün 53 ncü maddesiyle tâyin edilen bir 
aylılk müddet zarfında verilmemiş ve fbitınetice 
1214 sayılı komisyon kararının katiyet fcesbet-
fmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın 1 . III . 1950 *tarih'li 57 nci Bir
leşiminde kabul edilen tefsire uygun alarak ve
rilmiş olan işjbu kararımızın Umumi Heyetin ıt
tılaına arzolunmasına ittifakla karar verildiğin

den "Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı 
Erzurum 

B. Dülger 
Kâtip Y. 

Bolu 
/. Gülez 

Balıkesir 
A. F. İşeri M. 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu . 

8. 

Ankara 
G. Soydan 

3 
Bingöl 

. N. Okçuoğlu 
Malatya 

A. özbay 
Yozgad 

F. Erbaş 

Sözcü Y. 
Trabzon 

, E. Alperen 

Balıkesir 
M. Emiroğlu 

İmzada bulunmadı 
Gümüşane 

', C. Baybura 
Urfa 

C. öncel 

İmzada bulunmadı 




