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oğlu'nun,, bâzı mücevherat; altın ve kıy
metli eşyanın hangi tarihlerde ve ne gibi 
bit karara istinaden Topkapı Sarayından 
Ankara'ya nakledildiğine, kıymet, cins ve 
miktarlarının zabıtla tesbit edilip edilmedi
ğime, kıymet takdiri için Holânda'ya gönde
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Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 
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istanbul Milletvekili Ahilya Moshos'un, Türk 
Ceza Kanununun 158 nci maddesine bir fıkra 
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İzmir Milletvekili Mehmet Aldemir ve 11 ar
kadaşının, tzmir Vilâyeti Turistik yollarının 
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Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 
40 arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
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Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Dev
let daireleri için 1951 yılı bütçesine konulan 
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mültecilere Türkiye Yaddım Birliği) emrine ve
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Millî Korunma Kanununun kaldırılması hakkın
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Balıkesir Milletvekili Muharrem Tuncay'ın, 
Edremit Körfezi mmtakasiyle Erdek bölgesin
deki zeytin ağaçlarına arız olan hastalıklarla 
mücadele için ne gibi tedbirler alındığına, bu 
husus için elde kâfi miktarda ilâç bulunup bu
lunmadığına ve müstahsılları tenvir bakımın
dan ne düşünüldüğüne dair sorusu, isteği üze
rine geri verildi. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten 
ithal olunan hububat ve unlarla bunların nak
linde kullanılacak çeşitli kab ve malzemenin 
Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer resim, vergi 
ve harçlardan muafiyeti hakkındaki Kanun, 
kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorum
lanmasına mahal olmadığına dair Bütçe Komis
yonu raporu, kabul olundu. 
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1. — Konsolosluk Kanunu tasarısı (1/188) 

.L(Dışişleri ve Adalet Komisyonlarına), 

PANAK ÖZETİ 

1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu kabul 
edildi. 

Kurmay Albay Âsim Eren'in, nasbinin dü
zeltilmesine dair dilekçesi hakkındaki Dilekçe 
Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kanunu, ka
bul edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kanunu, 
kabul olundu. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesin
hesap Kanunu, kabul edildi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden 
Amelesinin Hukukuna Mütaallik Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin reddine dair Bütçe Komisyonu ra
poru, kabul olundu. 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletve
kili Sırrı Bellioğlu'nun, hükümlü bulunduğu 
cezanın affına dair "kanun, kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 66 nci maddesinin kal
dırılması hakkındaki kanun, kabul olundu. 

5434 sayılı Kanunun geçici 65 ve 68 nci 
maddelerinde yazılı müracaat için yeniden üç 
aylık müddet verilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin görüşülmesine geçildi. Sözcü otuıumda 
hazır bulunmadığından, tasarının müzakeresi, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

18 . V . 1951 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

8. Yırcalı î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M. önal 

Teklif 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 

Sâbis'in, Türk Ceza Kanununun 161 nci mad-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/229) (Adalet Komisyonuna), 

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Ba
şaran, Milletçe Kalkınma Kanunu teklifi 
(2/230) (Ekonomi, Tarım, Adalet, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına), 

-Raporlar 
4. — Atatürk Anıt - Kabri inşaatına ait iş

lerin 2490 sayılı Kanunla 1050 sayılı Kanunun 
135 nei maddesi hükümlerinden istisnası hakkın
da Kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/147) (Gündeme), 

5. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülgerd
in, Basın Birliği Kanununun kaldırılması 
hakkındaki 4932 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair Kanun teklifi ve İçişleri ve Ada
let Komisyonları raporları (2/25) (Gündeme), 

6. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nei maddesinin 

.im 0 :1 
değiştirilmesine darr Kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırcalı 'nın, Hayvanlar Ver-
gisij Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve £ynı kanuna geçici bir madde eklenmesi ve 
Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh 
Miljetveküi Mecit Bumin'in, Hayvanlar Vergisi 
Kanununun yürürlükten kaldırılması hakkında 
Kaâun teklifleri ve Maliye, Tarım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/117, 2/103, 143) (Gün-
dente), 

7. — Milletlerarası Gümrük Tarifesi Yayın 
Birjiği Mukavelenamesiyle, Uygulama Nbaanma-
mesJLni ve İmza Zabıtnamesini değiştiren Protoko
lün | onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışiş
leri! ve Gümrük ve Tekel Komisyonları raporla
rı (|l/60) (Gündeme), 

fe. — «Türkiye'ye ve Fransa'ya stajyer ka
bulüne dair Anlaşma» nın onanması hakkında 
Ka£un tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(Vİ152) (Gündeme), 

. B Î E Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkânvekili Sıtkı) Yırcalı (Balıkesir) 
KATİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

S. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —> Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariy-
le Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin geri verilmesine dair önergesi (4/147) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Komisyonunda bulunan 2/159 

sayılı Kanun teklifimin geri verilmesi için ge
rekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Dr. Mustafa Güleigil 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

J2. — Denizli Milletvekili Mustafa GülcigiV-
in, \1757 sayılı Kanuna ek 514-2 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun] teklifinin geri verilmehine dair önergesi 
(4/\L48) 

Yüksek Başkanlığa 
11757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
2/8İ7 sayılı Kanun teklifimi geri alıyorum. 

(Gereken işlemin yapılmasına yüksek müsa
adelerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Dr. Mustafa Güleigil 

BAŞKAN 
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Efendim bir önerge vardır, gündemde görü

şülecek altı kanun teklifi vardır, sözlü sorular
dan sonra ekseriyet zayi olduğundan bunların 
görüşülmesi gecikmektedir. Gündemdeki soru
ların kanun tasarılarından sonraya bırakılması-

1. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram Ba-
yar'iyi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kaun teklifi ve Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporlun (2/116) 

BAŞAKN — Muhterem arkadaşlar, bunun 
geçen oturumda konuşulmasına başlanmış ve 
maddelere geçilmesine karar verilmişti. Yalnız 
komisyon sözcüsünün izahat vermesi için bu 
Birleşime bırakılmıştı. Birinci görüşülmesidir. 

Komisyon sözcüsü burada mıdır? Buyurun 
Emin Bey. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN KA
LAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşla
rım, geçen celsede Andre Vahram Bayar'm bir 
teklifi dolayısiyle komisyon sözcüsünün izaha
tına lüzum görülmüş, fakat maalesef bendeniz 
yoktum. Hâdiseyi kısaca arzedeyim. 

5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesi 
ile bu maddede yazılı ücretlilerin borçlanma 
yolu ile, geçirdikleri hizmet müddetlerini me
muriyetlerine saydırailmbeleri noktasından, 
Emeklilik Sandığına müracaat etmelerine imkân 
vermek üzere altı aylık bir müddet kabul edil
mişti. Bu müddet 1 . 1 . 1951 tarihinde sona 
ermiştir. Fakat alâkalılardan bir kısmı doğru
dan doğruya Sandığa müracaat edecekleri yer
de bağlı bulundukları kurumlara, Bakanlıklara 
veya umum müdürlüklere müracaat etmişlerdir. 
Vekâlet veya umum müdürlükler kendilerine 
vâki olan bu müracaatları muayyen altı ay 
müddet zarfında Emekli Sandığına intikal 'ettir
medikleri için Emekli Sandığı bunları müracaat 
etmiş olarak kabul etmemiş ve kendilerini bu 
haktan mahrum etmiştir. Andre Vahram Ba
yar 'm teklifi, bu gibi hakları tanınmamış olan 
alâkalılar için de kanunun neşri tarihinden iti
baren 3 aylık munzam bir müddetin kabul edil
mesine matuftur. Bu vaziyette olanlar iki kı
sımdır: Bir kısmı bağlı bulundukları müessese
lere filhâl müracaat etmiş ve fakat 6 ay zarfm-

nı teklif ederim, diyor. (Doğru sesleri) 
önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Şu halde efendim, gündemimizin görüşüle

cek işler kısmına geçiyoruz. 

da vâki olan müracaatları kurumlarınca Emek
li Sandığına intikal ettirilmemiş olanlardır. 

Bütçe Komisyonunda cereyan eden müza
kereler sırasında tebellür eden netice; 6 ay 
zarfında bağlı bulundukları kurumlara müra
caat etmiş olup da bu müracaatları kurumların 
ihmal ve lâkaydileri yüzünden Emekli Sandı
ğına intikal ettirilmemiş olanların keenne sandı
ğa başvurmuş gibi kabul edilerek bu haktan 
istifade ettirilmeleri idi. Bugün Maliye Bakan
lığında mevcut olan kayıtlara göre bunlar 3000 
o yakın bir aded ifade etmektedir. Hiç müra
caat etmemiş olanların adedi malûm değildir. 
Akla gelen bir ihtimal vardır ki o da, altı ay 
zarfında bağlı bulunduğu kurumlara müracaat 
etmiş oldukları halde, kurumlar, siz Emekli 
Sandığına müracaat edecektiniz müddet geç
miştir gibi ifadelerle kurumlara vâki müracaat
ların reddedilmiş bulunması, bu şekildeki mü
racaatların filhal tesbitine imkân bulunamama-
sıdır. 

Hakikaten kurumlara müracaat etmiş ol
dukları halde kurumlarca verilen böyle bir ce
vapla bu müracaatları kabul edilmemiş olanlar 
çoktur. 

Arkadaşlar; bunları birinci sınıfa koyma
dığımız takdirde, mağduriyetleri cihetlerine 
gitmemiz varit olabilir. Bütçe Komisyonumuzca, 
bu hususta galip olan kanaat, mensup' oldukla
rı kurumlara muayyen müddet zarfında bilfiil 
müracaat etmişleri, keenne sandığa müracaat 
etmiş gibi kabul ederek bu haktan istifade et
tirmek, kurumlarda dahi müracaat kaydı olmı-
yanlar için bu hakkın tanınmamasıdır. Fakat 
bunun dışında, işaret etmiş olduğum müracaat
ların, müddetinin geçmiş olması dolayısiyle red
dedilmiş bulunması ihtimali ve bunların da tes-
bitinin mümkün olmaması, hakikaten haksızlı
ğa meydan verecek bir mahiyettedir. Adedleri 
malûm olmamakla beraber diğer üç bin vatan
daşın yanmda tevsik edilememiş rakamlara na
zaran bu miktara baliğ olamıyaeak olan diğer 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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hiç müracaat etmemiş olanlar için de böyle bir 
imkânın sağlanması bir atıfet olabilir. Yalnız, 
bu şekilde emeklilikle alâkadar bulunan 4222 
ve 4644 sayılı kanunlarla da buna benzer im
kânlar daima birbirini takip etmiştir. 

Kanunların neşirleri ile bütün alâkalılar ta
rafından bilinir farzedilmesi vakıası yanında 
dairelerince de kendilerini alâkadar eden bir 
kanun olarak kabul edilmesi ve onların da ha
berdar olmaları, kanunlarla tağyir edilmiş olan 
müddetler içerisinde sandığa müracaat etmele
ri lâzımdır. Bu lâzimeye riayet etmiyenlerin de, 
ister ihmal, ister lâkaydi neticesi olsun, muhak
kak ki bunun cezai neticesine tahammül etme
leri icabeder. Bu hakkın üçüncü ve dördüncü 
defa olarak birbirini takiben çıkan kanunlara 
rağmen istimal edilmemiş olması; imkânların 
birbirini takip etmesinin, vatandaşları - bu son 
vaziyet üzerine şahit olduğumuz gibi - hakika
ten ihmal ve lâkaydiye sevketmesindendir. Ka
nunun müzakeresi sırasında son defa verilmiş 
bir hak olarak uzun konuşmalar neticesinde, bu 
şekildeki bir kanunla böyle bir teklif yapılma
sına gidilmiştir. 

Şimdi bu durum bir sene sonra böyle bir tek
lif yapıldığı ve nihayet bizim atıfetimize müra
caat edildiği zaman bizi atıfete sevketmekten 
menetmiyecektir. Bu itibarla kanunen hakları 
kaybolmuş vatandaşları iki zümreye ayırmak ka
bildir. Birisi Sandığa müracaat etmeleri lâzım-
geldiği halde her hangi bir hata neticesi olarak 
kanunun tâyin etmiş olduğu müddet zarfında 
bağlı bulundukları kurumlara müracaat edip de 
müracaatları Sandığa intikal ettirilmemiş alan 
vatandaşlardır ki, bunda kabahat, ihmal ve lâ
kaydi, vatandaşlardan ziyade müracaat vâki olan 
kurumlardadır. Bunun için bu vatandaşlara zı
yaa uğramış olan bu haklarının tanınması ye
rinde olur. 

Bağlı bulundukları kurumlara dahi müra
caat etmemiş olan vatandaşlara gelince; eğer 
Meclis buna benzer bir kanun geldiği zaman, bu
nu son defa diye getirmişsiniz bu itibarla kabul et
mem, denecekse, bunlar için de bir hak tanınıp 
tanınmaması Meclisin yüksek atıfetine kalmış bir 
şeydir. (Komisyon raporunu vermiştir sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon kararını vermiştir. 
Komisyon raporu mutlaktır. 2 - 3 aylık bir mü
racaat hakkı tanımaktadır. 

5.1951 0 : 1 
I BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Devamla) — Bendeniz arzedeyim: 
Komisyonun noktai nazarı son defa olarak bu 
atıfetin tanınması merkezindedir. Takdir sizin
dir. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Andre Vahrambayar'in 

kanun teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mazhar Şener 

Madde 1. — 8 . VI . 1949 tarih ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 ve 68 nci maddelerine göre müd
deti zarfında kurumlara olan borçlanma talep-
ıleri sandığa yapılmış sayılır. Bu kabil müra
caatlar, muamelesi tamamlanmak için kurum
larca sandığa gönderilir. 

BAŞKAN — Yani kurumlarına müracaat 
I edenler mahiyetinde değiştirgedir. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Arkadaş
lar, geçen oturumda, verdiğim bu önergenin 
mahiyetini uzun uzadıya anlattığım için bun
ları tekrar ederek huzurunuzu sıkmak istemi
yorum. 

Şimdi yeni bir müracaat kapısı açılıyor. Bu 
müracaat kapısı dördüncü ve beşinci defa ola
rak açılmaktadır. En son 1949 senesinde çıkan 
emekli sandığı kanunu ile verilen 4 ncü mü
racaat müddeti zarfında, 50 binden fazla me
mur borçlanmak için müracaatta bulunmuştur. 

Şimdi bu yeni kapıyı açarsanız daha bu 
kadar bir memurun müracaat etmesi muhte
meldir. Çünkü üçüncü müracaat müddetinde 
dahi 50 bin memur müracaat etmiş ve emekli 
sandığı bu yüzden büyük külfetler altında kal
mıştır. Bu malî külfeti emekli sandığı karşılı-
yamadığı takdirde hiç şüphesiz bunu devlet 
karşılıyacaktır. Biz bir taraftan memurlara 
böyle mütaaddit defalar 3 - 4 defa kanun sev-
kederek yeniden mühlet verirken öte. taraftan 
açlık ve sefalet içinde çırpman Türk köylüsü
nün hayat şartlarını hafifletecek tedbirler üze
rinde durmuyoruz. Bu memurlara kâfi derece
de imkân verilmiştir arkadaşlar. 

Şunu arzedeyim ki, Dün Emekli Sandığm-
| dan aldığım rakamlara göre, 2855 memur va-
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tandaş borçlanmak için sandık yerine kurum- I 
larma müracaat etmişlerdir. îşte bu müracaat
lar, zaman geçtikten sonra ancak Emekli San
dığına intikal ettiği için, bir muameleye tâbi 
tutulamamış ve o şekilde muhafaza edilmekte 
bulunmuştur. Eğer benim takririmi kabul ede
cek olursanız vaktiyle müracaat eden bu 2855 
müracaat sahibinin muamelesi tekemmül ede
cek ve fakat bu kapı yeniden açılmamış ola
caktır. 

Arkadaşlar, Kanunlara bütün vatandaşla- I 
rın hürmet ve riayet etmesi esastır. Biz vâzıı 
kanun olarak koyduğumuz hükümlere, emir
lere harfiyen riayet edilmesini isteriz. Bir ikin
ci, bir üçüncü defa koyduğumuz esasları mü
temadiyen uzatarak bir lâubaliliğe doğru git
memeliyiz. Bu, vatandaşların kanun terbiyesi 
bakımından, yerinde olmıyan bir harekettir. 
Takdir yüksek heyetindir. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer! 
HİDAYET AYDINEB (Konya) — Efen

dim; kanuni bir müracaat mühleti tâyin edil
miştir. Bu mühlet zarfında hiç müracaat etmi
yenler, bir de müracaat edip de merciine mü
racaat etmemiş olanlardır. Bu iki ihtimalden bi
ri olan merciden gayriye müracaatta zaten m e- I 
sele mevzuubahis edilmemelidir. Çünkü merci- I 
den gayrı yere müracaatın dahi işin merciine ha- I 
valesini intaç eder. 

Asıl mesele; Mazhar Şener arkadaşımızın 
iştirak etmediğimiz teklifinde mevzuubahis olan 
husustur ki, o da kanunen verilen mühlet için
de hiç müracaat etmiyenlerin tecziyesini tale-
betmektedir. Bu, tamamen yanlış bir muame
ledir. Kanunu herkesin bilmesi farazidir, fa
kat hakikat değildir. Sorarım Heyeti Muhtere
minize, altı bin küsur kanun vardır, ferden bu 
kanunların cümlesini hepiniz bilir misiniz? (Ha
yır sesleri). Vatandaşların kendi menfaatleri 
ile ilgili hususatı elbette bilmeleri lâzımdır ama 
haberdar olmamışlardır1 ve haberdar olmayış
ları kendilerinin müktesep haklarını ihlâl etmez. 
Onlara vereceğimiz şey bir sadaka değil, sade
ce kendi haklarıdır. Bu yüzden kimseyi teczi
yeye imkân yoktur. Kime ceza veriyoruz? Ne 
ezası? - Binaenaleyh bunlar kendi haklarıdır. 
Muhtelif kanunlarda her vakit yapıldığı veçhiy
le yeni bir mühletle kendi haklarını istihsale im- I 
kân vermek lâzımdır. Sadaka vermiyoruz. Va- I 

ıwı u ; ı 
tandaşa ceza vermeye hakkımız yoktur arkadaş
lar! (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, (Gürültüler). («Tek
lifi reye koyun.» sesleri) (Kâfi sesleri). 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Mazhar Şener arkadaşımızın 
izahatı yerindedir. Esasen teklifi yapan arka
daşımız gerekçesinde, sadece yanlış yere müra
caat eden vatandaşların hakkını istemektedir. 
Halbuki hiç müracaat etmemiş vatandaşlar var
dır. Binaenaleyh gerekçesi ile.... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Serbestçe konuşmalarına mü
saade buyurun. . 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 
Gerekçe ile kanun maddeleri yekdiğerine uygun 
değildir. Bunlar arasındaki mutabakatın temini 
maksadiyle raporun tekrar komisyona iadesini 
talebediyorum ve bu hususta bir önerge takdim 
ediyorum. (Geç kaldın sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Andre Vahram Bayar'm kanun teklifinde ka

nun maddeleriyle esbabı mucibe yekdiğerine uy
mamaktadır. Bunların mutabakatını temin için 
raporun tekrar komisyona iadesinin karar altı
na alınmasını arzeylerim. 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

BAŞKAN — Efendim, komisyon gerekçe ile 
mukayyet değildir. Komisyon tedvin yapar. 
Esasen Heyeti Umumiyesi üzerindeki görüşme
ler bitmiş ve maddelere geçilmiş bulunmaktadır, 
bu husustaki teklif varit değildir. Ancak sade
ce bu maddenin komisyona iadesini istiyorsanız 
takriri reye koyayım, yoksa arzettiğim gibi ko
misyon gerekçe ile mukayyet değildir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Lüt
fen reye koyunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Mehmet Daim 
Süalp'm önergesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Mazhar Şener'in, bunun daha evvel kurum
larına müracaat edenlere hasrı hususundaki' 
önergesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmmiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 
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MlADBE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

2. — Millî Piyango Teşkiline dair olan 3670 
sayılı Kanunun 7 nci ve 10' ncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/120) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arze
diyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Millî Piyango Teşkiline dair olan 3670 sayılı 
Kanunun 7 nci ve 10 ncu maddelerinin değişti

rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Millî Piyango biletleri hâmiline aittir, ikra
miye veya amorti ödenmesi için biletlerin ibrazı 
şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne su-
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retle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletle
rini sahipleri için, bilet ibraz edilmedikçe ikra
miye veya amorti verilmez. Çekiliş gününden 
itibaren bir yıl içinde ibraz edilmiyen biletlere 
ait i ikramiye ve amortiler tutarı Piyango İdare
since irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Maidde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

tBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

3. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz 
olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon iş
lerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak üze
re bir Danışma Kurulu kurulması hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri ve Bayındırlık Komisyon
ları raporları (1/1i) [1] 

•(BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. 

İMaddeJere geçilmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek 
kurulu teşkiline ve vazifelerine dair Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde korunması gerek
li mimari ve tarihî anıtların korunma, bakım, 
onarım, restorasyon işlerinde riayet edilecek 
prensipleri ve bunlarla ilgili programları tesbit, 
tatbikatını genel olarak takip ve murakabe et-
mei, anıtlarla ilgili olarak tevdi olunacak veya 
keddi vasıta ve tetkikleri ile ıttıla kesbedilecek 
her! türlü konu ve ihtilâflar üzerinde ilmî müta
lâa! bildirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağjlı Anıtlar Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. 

j[l] 157 sayık oasmayazı tutanağın sonun-
daâtr. 

[1] 156 sayıh Basmayazı Tutanağın sonun-
dadır. 

MADDE 1. — 5 . VI I . 1939 tarihli ve 3670 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Her keşide biletlerinin tevziinden evvel o ke
şide ikramiye ve amortilerinin tamamının kar
şılığı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde, Piyango İdaresince nakit veya hazi
ne bonosu tevdii suretiyle tesis olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ik
ramiye ve amortilerin tediyesini taahhüt eyler. 
Bu taahhüt Millî Piyango biletleri üzerinde tas
rih edilir. 

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

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar, memleketimiz 
klâsik medeniyetler sahasıdır, bir Afrika parça
sı değildir. Onun da Şimal kısmını istisna edi
yorum. Nereye gitsek eski medeniyetlerin ve 
kendi medeniyetimizin yadigârları karşımıza 
çıkar. Uzun zamanlar ihmal neticesi, ecdadın 
yadigârı, medeniyetimizin şahitleri bulunan, gu
rur mevzuumuz olan, millî hassasiyetimizi uyan
dıran âbideler, yol mütaahhitleri, köprüler mü-
taahhitleri için taş ocağı hizmetini gördü. Bun
ları kurtarmak, bunların tamirini, idamesini 
emniyet altına almak ve mütehassısların neza
reti altına koymak B. M. M. nin aziz vazifele
rinden biridir. 

Aynı kürsüde başka bir sefer Ayasofya'nın 
tamirinde takibedilen yolun büyük günahı hak
kında nazarı dikkati celbetmiştim. Bir tek 
adam kendi salâhiyetiyle, 14 asırdan beri fev
kalâde calibi dikkat olan, etrafında bir haç ve 
bir tavaf vukuagelen Şarkın bu âbidesini yer 
yer söktü, ve aklına geleni yaptı. 

Yabancılar soruyordu: Nasıl oluyor, bu sa
lâhiyeti kimden alıyor? Salâhiyet alan yok! As
la salahiyetli bir komisyonun tetkikmdan geç
memiş. Neticede Ayasofya'yı delik deşik etti
ler. Yalnız Ayasofya'yı değil, Selçuk ve Bizans 
devrinin muazzam, nazarı dikkati celbeden iki 
medeniyet devrinde tecelli eden birçok âbidele
ri yıkıldı. Bir kısmı çok şükür ayakta kaldı. 
Lâkin bunların tamiri gelişi güzel yapılıyor. 

Ben bu facialara şahit olmuşumdur. Tasarıyı 
verenlere minnettarım. Hakikaten bu toprakla
rın üzerinde kurtarılmaya lâyık binlerce eser 
var. Kaybolanlar, kaybolup gitti; bunlar ziyan 
hesabına kaydedilmiştir; bundan sonra yapıla
cak tamirleri bir mütehassıs komisyonun neza
reti altında yaptırmak vazifemizdir. Büyük ha
taları durduralım. 

Bunlar yabancıların hayretini mucip oluyor, 
Ben tasarının lehinde olarak nezdinizde kendi 
noktai nazarımı ifade etmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında baş
ka söz istiyen yok. Oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler., Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kurul, aşağıdaki üyeler
den teşekkül eder. 

a) Ankara Üniversitesince seçilecek iki 
üye; 

b) istanbul Üniversitesince seçilecek iki 
üye; 

c) îstanbul Teknik Üniversitesince seçile
cek iki üye; 

d) * Güzel Sanatlar Akademisince seçilecek 
iki üye; 

e) Bayındırlık Bakanlığınca seçilecek iki 
üye; 

f) İçişleri Bakanlığınca seçilecek iki üye; 
g) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek iki 

üye; 
h) Vâkıflar Genel Müdürlüğünce seçilecek 

iki üye; 
j) Yukarıki fıkralarda yazılı üyeler tara

fından seçilecek 4 üye; 
k) İlerde kurulacak her üniversiteden se

çilecek ikişer üye; 
1) Vakıflar Genel Müdürü ile Eski Eser

ler ve Müzeler Genel Müdürü bu kurulun tabiî 
üyesidir. 

Bu üyelerin tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mi
marlık, estetik şehircilik sahalarının birinde 
veya birkaçında temayüz etmiş ve bu sahalar
da eser veya etüdler yapmış kimseler arasından 
seçilmesi şarttır. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOÖLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, bu madde hak
kındaki Hükümet teklifi çok daha basittir ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun üye sayısı çok daha 
azdır. Müsaadenizle bu maddeyi okuyacağım. 
Hükümet teklifine göre madde şöyledir: «Ku
rul; şehircilik, estetik mimarlık arkeoloji, sa
nat tarihi ve teknik bakımından temayüz et
miş ve anıtlarla ilgili ciddî etüdler yapmış kim
seler arasından olmak üzere aşağıdaki üyeler
den teşekkül eder. 

a) Millî Eğitim Bakanlığından anıtların 
tamir ve restorasyonu işlerinde uzman bir üye; 

b) Bayındırlık Bakanlığından yapı işlerin
de uzman bir üye; 

c) Teknik Üniversiteden bir öğretim uz
man üyesi; 

d) îstanbul Eski Eserleri Koruma Encüme
ninden bir üye; 

e) Güzel Sanatlar Akademisinin Mimari 
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şubesinden bir öğretim üyesi: 
Vakıflar Genel Müdürü tabiî başkan, înşaat 

müdürü ile idarenin bir mimar müfettişi ku
rulun tabiî üyeleridir.» 

Komisyonlar bu kurulu genişletmiştir. Ar
kadaşlar, bu gibi işlerde daha ileri gitmeye lü
zum yok, yakın zamanlarda misallerini gördük; 
bu gibi teşekküllerin üyesi ne kadar çok olur
sa işler o karar aksamaktadır. Zaten mütahas-
HIS bir kurul 5 veya 7 kişi olursa hem daha 
amelî ve hem de Devlet için daha az masraflı 
olur. Diğer taraftan bu kurul, kendisini kâfi 
görmezse başka mütahassıslardan ve icabeden 
yedi erden mütalâa toplar. Onun için bir önerge 
takdim ediyorum, bu işten daha iyi netice ala
bilmek ve ilerde, tabiî Devlete birtakım mas
raflar tahmil edecektir, bu masrafların daha az 
olmasını temin etmek için bu maddede komis
yonun teklifinin değil, Hükümetin teklifinin 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Fahri Bey arkadaşı
mızın kabulünü teklif ettikleri Hükümet tasa
rısını okutalım, ondan sonra komisyon namına 
arkadaşımız Avni Yurdabayrak konuşacaktır. 

MADDE 2. — Kurul; şehircilik, estetik, 
mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi ve teknik ba
kımından temayüz etmiş ve anıtlarla ilgili ciddî 
etüdler yapmış kimseler arasından olmak üze
re aşağıdaki üyelerden teşekkül eder: 

a) Millî Eğitim Bakanlığından anıtların 
tamir ve restorasyonu işlerinde uzman bir üye; 

b) Bayındırlık Bakanlığından yapı işle
rinde uzman bir üye; 

c) Teknik Üniversiteden bir öğretim uz
man üyesi; 

d) îstanbul, Eski Eserleri Koruma Encü
meninden bir üye; 

e) Güzel Sanatlar Akademisinin Mimari 
Şubesinden bir öğretim üyesi; 

Vakıflar Genel Müdürü tabiî başkan, İnşa
at müdürü ile idarenin bir mimar müfettişi ku
rulun tabiî üyeleridir. 

KOMİSYON ADINA AVNÎ YURDABAY
RAK (Zonguldak) — Efendim, Hükümet ta
sarısında bu kanunla korunması Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne ait mimari ve tarihî kıymeti 
haiz eserler diye gelmiştir. Teklif edildiği za
man sırf Vakıflar Genel Müdürlüğü elinde bu
lunan tarihî ve mimari eserler hakkında oldu

ğu, İçişleri Komisyonunda tezekkür edildi. 
Memlekette tarihî ve mimari değeri bulunan 
birçok, Sayın Hamdullah Suphi Tanrıöver'in 
gayet güzel tebellür ettirdikleri gibi, medeniyet 
sembolü bulunan birçok eserler, memleketin 
muhtelif yerlerine dağılmış bir halde bulun
maktadır. Halen bunların birçoklarının peri
şan bir hale geldikleri göz önüne alınmış ve ha
zır Hükümetten böyle bir tasarı gelmişken bu
nun yalnız vakıflara inhisar ettirilmiyerek özel 
idareler, belediyeler ve şahıslar elinde bulunan, 
velhasıl memleketin her neresinde ve hangi şah
sa ait olursa olsun memleket dâhilinde bu şe
kilde kıymeti bulunan bütün eserlere teşmili 
düşünülmüş, Hükümet de komisyonun teklifi
ni desteklemiş ve tasarı mahdut bir kanun ma
hiyetinden (çıkarılmıştır. Neticede memleketin 
her bakımdan estetik, ilmî ve mimari sahala
rında kıymetli elemanlardan, bu eserler hak
kında kesin kararlar verebilecek bir heyet teş
kili düşünülmüş ve bunun için de, Hükümetin 
tasarısındaki 2 nci maddeye nazire olarak, ko
misyonun hazırladığı 2 nci maddede üye adedi 
5 ten 22 ye çıkarılmıştır. 

Arkadaşlar, böyle geniş bir mevzuu ihtiva 
eden mühim bir kanunu 3 - 5 arkadaşa vermek 
ve bunları kesin ve katî karar sahibi kılmak 
her halde sizin takdirinize lâyık olmasa gerek
tir. Bu maksatla üye adedi ikişere çıkarılmış 
ve kurulun muhtelif branşlarda bilgi sahibi bu
lunan zatlardan teşkili gaye edinilmiştir. Mak
sadın bu olduğu diğer maddeler okunduğu za
man da görülecektir arkadaşlar. 

Onun için birinci maddeye, (yurt içinde ko
runması gerekli mimari ve tarihî anıtların ko
runması...) ibaresi konmuştur. 

Talkdir sizindir arkadaşlar. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, komisyonun ha

zırlamış olduğu raporda da esasen kanunun 
başlığı değişmiştir. (Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazdfe-
lerine dair kanun tasarısı) haline inkılâp et
miştir. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Ar
kadaşlar; tarihî ve mimari kıymeti haiz olan 
eserleri koruma işi, Türkiye ölçüsünde bir dâ
vadır. Bu, belediyeleri, özel idareleri, hususi 
şahısları ilgilendiren bir meseledir. Bu ba
kımdan Hükümetin teklifi komisyonumuzda 
da uzun uzadıya bahis konusu olmuş ve tek-
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lifte komisyona Millî Eğitimden, Bayındırlık 
Bakanlığından, Teknik Üniversiteden, İstan
bul Eski Eserleri Koruma Encümeninden se
çilen beş üyenin bütün bu memleiketşümul işi 
tam mânasiyle yapamıyaeağına kaani bulunmuş, 
bu sebeple bu komisyonun; Bayındırlık ve İç
işleri Komisyonlarının teklifi veçhile, Ankara 
ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üni
versitesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Bayındır
lık ve İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğünden seçilecek üyelerden 
terekküp etmesi uygun görülmüştür. 

Bu suretle seçilecek üyeler, tarihî ve mimari 
eserlerle uğraşmış kimseler olacaktır. 24 üye
nin teşkil edeceği komisyonun kabulü her ba
kımdan uygundur, ben de bu üyelerin tamamı
nın kabulünü teklif ediyorum. 

FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, gerçi Hükümetçe yalnız vakfa ait 
tarihî ve mimari kıymeti haiz eserler için bu 
tasarı hazırlanmıştır, fakat ikinci maddeye gö
re, kurulması derpiş edilen heyete girecek aza
lar tamamen komisyonca değiştirilmiştir. Hü
kümet teklifiyle teşkili istenen anıtlar yüksek 
kurulu lâzımgelen bütün vasıfları haizdir. Mad
de bu suretle tertip edilmiştir. Maddede, bu 
üyelerin tarihî, arkeoloji sanat tarihi, mimar
lık, estetik, şehircilik sahalarının birinde veya 
birkaçında temayüz etmiş ve bu sahalarda eser 
ve etüdler yapmış kimseler... Arasından seçil
mesi şarttır. Diyor. 

Aradaki fark ne oluyor? Komisyon beş, reisi 
ve sairesi ile birlikte 7 - 8 kişilik olan heyeti 
22 - 24 kişiye çıkarmaktır. İlerde kurulacak 
üniversitelerden de ikişer kişi seçileceğine göre 
bu miktar gayrimuayyen bir miktar demektir. 
Faraza Erzurum'da bir üniversite kurulsa ora
dan iki kişi, Van'da bir ünivesite kurulsa ora
dan da iki âza seçilecektir. 

Arkadaşlar bu tasarının bu işle ilgili olan 
dördüncü maddesini müsaade buyurursanız 
okuyacağım: 

«Madde 4. — » 
Anıtlar Yüksek Kurulu Üyeliği daimîdir. 

Ancak ölüm, istifa ve mazeretsiz olarak arkası 
arkasına üç toplantıya iştirak etmemek sure
tiyle inhilâl eder. 

Bununla beraber kurul her hangi bir se
beple ve üçte iki çoğunluk karariyle bir üyenin 
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[ çekilmiş sayılmasına karar verebilir, 

Açılan üyeliklere aynı şekilde yenileri sçilir. 
Kurul üyeleri kendi aralarından çoğunlukla 

>)ir başkan ve bir başkanvekili seçerler» diyor. 
Şimdi soruyorum arkadaşlar; bu 25 kişilik 

kurul Ankara'da muayyen zamanda toplanır 
mı? Vaziyeti tanzim edebilir mi? Yedi kişilik 
heyet, kendi malûmatları noksansa, bütün da
irelerden bütün vilâyetlerden malûmat alacak-
tir. 25 kişilik değil 250 kişilik bir heyet de yap
sak yine kendi malûmatları kâfi değildir. 
Türkiye'nin nerelerinde anıt vardır, bilmezler. 

Tekrar arzediyorum ki, 'Hükümetin teklif et
tiği kurul daha amelîdir, masrafı azdır, daha 
iyi iş görür. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 
(Bravo sesleri). 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Efen
dim, arkadaşım Fahri Ağaoğlu'nun teklifinin 
aleyhinde konuşacağım. 

Komisyon namına arzediyorum ki, arkadaşı
mızın teklif ettiği Hükümet teklifindeki âza çok 
mahduttur. Sonra, memurlardan mürekkeptir. 
Memurları memuriyetlerine iade edelim. İşi 
ihtisas sahiplerine verelim (Bravo sesleri) İçiş
leri ve kendi komisyonumuzun kabul ettiği pren
sip daha yüksek ve daha geniş bir ilim heyeti 
tarafından bu işin görülmesidir ve yerindedir. 
Komisyonlar her vakit adedi tamla toplanamaz
lar. İki, üç kişilik bir ekseriyetle kabul edilen bu 
kararı tasvip etmiyelim. Rica ederim bu komis
yonlar her vakit tam olarak içtima etmezler. 
Arkadaşımın kurulmasını teklif ettiği mahdut 
heyet de erbabı ihtisastan istifade eder diyor. 
Biz erbabı ihtisası bu heyetin içinde toplamak 
istiyoruz. Esasen bu heyet sülüsanı ekseriyetle 
içtima edeceğine göre büyük bir şey değildir, 
zaten bunlar her zaman hali içtimada değildir, 
belki senede iki, üç defa içtima edeceklerdir. Şu 
hale göre arkadaşımızın bu teklifini kabul etmek 
yerinde değildir, hattâ zararlıdır, tehlikelidir, 
3 - 4 kişinin reyi ile, bilhassa memurlar tesir al
tında kalarak verecekleri yanlış bir kararla bir 
âbidenin ortadan kalkması ihtimali vardır. Bi
naenaleyh reddini istiyorum. 

BAŞKAN — Başka bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
| Komisyon kararında gösteriden üyelerin iki-
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şer üyeden birer üye olarak kabulünü teklif 
ederiz. 

Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili 
Hüseyin Yüksel Nâzım Ağacıkoğlu 

Maraş Milletvekili 
Mazhar özsoy 

(Doğru sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Hamdi Şarlan. 
HAMDİ ŞARLAN — (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
getirdiği bu teklif üzerine hem komisyon ve hem 
hükümet alâkalandı. Bu mevzuda, yani Millî 
âbideler mevzuunda Millî Eğitimin de kendisine 
ait kanuni yetkileri olduğu anlaşıldı. Bu sebep
ten ötürü bu iş Millî Eğitim çerçevesinde ve 
memleket çapında sıkı bir etüde tâbi tutulmuş 
oldu. Bundan sonra Millî âbidelerimize karşı 
gösterilecek olan ihtimamın bütün üniversiteleri 
içine alacak olan salahiyetli heyetler marifetiyle 
yapılmasına komisyonlarda karar verdik. Mad
denin olduğu gibi kalmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şu halde iki değiştirge 
var. 

Birincisi; bu maddenin külliyen reddedilerek 
Hükümet teklifinin kabulü, ikincisi de bu mad
denin aynen kalmasıdır. Fakat her organa ve
rilmiş olan iki üye ayırma salâhiyeti yerine bir 
üyenin kabulü ile adedin tenzili şeklindedir. 

Evvelâ en aksi ihtimal olan Fahri Ağaoğlu 
arkadaşımızın teklifini oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
İkinci değiştirgeyi, yani her organ için bir 

üye olmasını oyunuza arzediyorum.. (Anilaşıl-
madı sesleri) 

Bir dakika. İkinci değiştirge şudur: Madde 
iki, bu kurul aşağıdaki üyelerden teşekkül eder: 

Ankara Üniversitesince seçilecek iki üye, di
ğer organlar için de ikişer üye.. Bu ikilerin bir 
olması teklif ediliyor. Bu teklifi oyunuza ko
yuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Birer üye olarak dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA Hİ
DAYET AYDINER (Konya) — Aynen konma
sına muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon maddesini tadil tek
lifi veçhile oyunuza arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Anıtlar Yüksek Kurulu üye

liği daimîdir. Ancak ölüm, istifa ve mazeret
siz olarak arkası arkasına üç toplantıya iştirak 
etmemek suretiyle inhilâl eder. 

Bununla beraber kurul her hangi bir sebeple 
ve üçte iki çoklukla bir üyenin çekilmiş sayıl
masına karar verebilir. 

Açılan üyeliklere aynı şekilde yenileri se
çilir. 

Kurul üyeleri kendi aralarından çoklukla 
bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Kurul, üye adedinin üçte ikisiyle içtima 
eder ve mutlak çoklukla karar verir. 

İÇIŞLERI KO. SÖZCÜSÜ AVNÎ YURDA-
BAYRAK (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlar.... 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Kenya) — Neticede 
paraya taallûk ediyor mu? Hazineye bir kül
fet tahmil ediyor mu? Komisyon sözcüsü bunu 
da izah etsinler. 

AVNl YURDABAYRAK (Devamla) — 
Bayındırlık Komisyonu, içişleri Komisyonunun 
üçüncü maddesini tayyetmiştir, içişleri Komis
yonunun üçüncü maddesi şöyledir : «ikinci 
madde uyarınca yapılan üye seçimi Bakanlar 
Kurulunun tasdiki ile tekemmül eder.» Biz böy
le bir madde koymayı faydalı bulmuştuk. 
Çünkü salâhiyet sahibi bir komisyon kurulu
yor. Bu komisyon katî ve nihai karar vermek 
yetkisindedir. Tabiî salâhiyet verildiğine göre 
kanun kabul edilip fiiliyata çıkınca bu kanu
nun da diğer bütün kanunların takip ettiği 
formaliteye uyması lâzımdır. Bunun için, dev
let işlerini tedvir eden hükümetin ve dolayı-
siyle Bakanlar Kurulunun da bu kanunu tas
dik etmesi ve diğer kanunlar gibi tekemmül 
ettirmesi icabeder. 

Biz gerekçemizde dedik ki ; Bakanlar Ku
ruluna tanılan bu yetki her türlü müdahaleden 
azade ve daha ziyade kanunun şekli bakımın
dan Hükümetin salâhiyetini kullanması zım
nında kabul edilmiştir. Bayındırlık Komisyo
nu diyor ki, içişleri Komisyonunun esbabı mu-
cibesinde gösterdiği üzere bu sırf bir formali
teden ibarettir, işleri sürüncemede bırakmak
tan başka bir faydası yoktur, bu bakımdan 
3 ncü maddeyi tay ettik.... Halbu ki bir for
malite değil keyfiyetin kanuniyet kesbetmesi 
için lüzumlu ve zaruridir. Arzettiğim gibi Ba
kanlar Kurulunun tasdikmdan sonra tekemmül 
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kaydı vardır. Binaenaleyh biz İçişleri Komis
yonunun 3 ncü maddesinin kabul edilmesi fik
rindeyiz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Hakkı 
huzur veya ücret var mıdır? 

BAŞKAN — 6 ncı maddede vardır. 
Efendim, tasarıyı tetkik eden Bayındırlık 

Komisyonudur. Daha evvel İçişleri Komisyonu 
tarafından kabul edilmiş bulunan ve (İkinci 
madde uyarınca yapılan üye seçimi Bakanlar Ku
rulunun tasdikiyle tekemmül eder) şeklinde bir 
madde sevkedilmiş bulunmaktadır. Şimdi Bayın
dırlık Komisyonu tarafından kaldırılan bu mad
denin müzakere konusu olmasını İçişleri Komis
yonu teklif etmektedir. Bu teklifi kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU ADINA Hİ
DAYET AYDINER (Konya) — Efendim, mad
dede daktilo hataları var, onların tashihine mü
saadelerini rica ederim, ikinci bentte çoğunluk 
karariyle denmiştir. (Çoklukla) olacaktır. 

BAŞKAN — Biz düzelttik onları. 
Üçüncü maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler.. KAmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kurul kendi bünyesi içinde iş
lerini tertiplemek ve bunu bir talimatnameye bağ
lamak yetkisine sahiptir. 

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

MADDE 5. — Hükümet teşkilleri ve tesisleri 
ile hakiki ve hükmi şahsiyetler kendilerini ilgi
lendiren hususlarda, ku[rul kararlarına uymaya 
mecburdurlar. 

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

MADDE 6. — Kurul üyelerinin huzur hakla
rı ve hariçten getirtileceklerin zaruri giderleri 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir, ve Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçeinde açılacak özel bölümden 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Efen
dim, müsaade ederseniz usul hakkında maruzatta 
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bulunacağım, içtüzüğün sarih hükümlerine göre 
tahsisata mütaallik her kanun lâyihasının Bütçe 
Komisyonundan geçmesi lâzımgelmektedir. Bura
da gerek hakkı huzur gerekse yolluk meseleleri 
mevzuubahis edilmektedir ve Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesine tahsisat konacağı sarahaten zikre
dilmektedir. Binaenaleyh İçtüzüğün açık hüküm
leri karşısında Bütçe Komisyonundan geçirilmi-
yen bir tasarının müzakeresine imkân yoktur. 
Divanı Riyaset meseleyi takdir buyursun, yük
sek heyetinizden bir an evvel karar alsın. 

BAŞKAN — Sadık Bey, lütfen bir yazılı 
önerge veriniz. Çünkü komisyon böyle birşey ta
lep etmemektedir. 

MEHMET SADIK ETl (Malatya) — Ha
zırlıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasarı

nın Bütçe Komisyonuna havalesini arz ve teklif 
ederim. 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Sadık Eti 

BAŞKAN — Tasarının diğer maddeleri kabul 
edildiği için şüphesiz komisyona sevkedilecok olan 
yalnız bu maddedir. (Evet evet sesleri). 

MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Ayni 
sebeple, tasarının görüşülmekte bulunan bu mad
desinin Maliye Komisyonuna da havalesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Tasarının bu maddesinin teklif 
veçhile Bütçe Komisyonuna havalesini kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Maddenin Bütçe Ko
misyonuna havalesi kabul edilmiştir. 

Geldiği zaman diğer maddelere devam edece
ğiz efendim. 

4. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm, 
hastane, okul, park, meydan, cadde, stadyum ve 
emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adları
nın konmaması, hakkında kanun teklifi ve îçişleri 
ve Adalet Komisyonları raporları (2/14) 

BAŞKAN — Birinci müzakeredir efendim. 
içişleri ve Adalet Bakanları bulunmadıkları için 
içtüzük hükümlerine göre bir defa için müza
keresini talik ediyorum. Gelecek birleşime kal
mıştır. 
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5. .— ğrzurum Milletvekili Fehmi Ç.obanoğ-

lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine, 
dair kanun teklifinin ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/71) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?. Birinci görüşmedir. Söz istiyen yok. Madde
lere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emenkli Sandığı Kanunu
nun 99 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

MADDE 1. — 8 . V I . 1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hak
kındaki Kanunun 99 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir .-

Bu maddenin hayrat hademesi hakkındaki 
hükümeri dersiamlara da şâmildir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri 
1.1.1950 tarihinden itibaren dersiamların ke
silmiş olan emekli aylıkları hakkında da uygu
lanır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Birinci müzakere sona ermiştir efendim, 

6. —̂  Edebiyat ve sanat eserlerini koruma 
için kurulan Berne Birliğine katılmak hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Mülî Eğitim ve Adalet Ko
rnişonları rayporları (1/94) 

[1] 158 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

19̂ 1 0 : 1 
^AŞKAN — Efendim; Millî Eğitim, Dışiş

leri jve Adalet Bakanları bulunmadığı için bir 
defajya mahsus olmak üzere talik edilmiştir. 

Tİ. — Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek 
Protokolün onamasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/İ09) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var İmi? 

IfECÎP BÎLÖE (Niğde) — Efendim, Türk -
Mac^r Tasfiye Protokolüne ek Protokolün 
onanmasına dair olan şu kanun tasarısının mü-
zakejresi sırasında söz almaklığımın sebebi şu
dur;] 

Bu Protokol, bu anlaşma; içerisinde mevcut 
maddelerden birisine göre, 13 Ekim 1950 tari
hinde akdedilmiş bulunmaktadır. Yine bu an-
laşmjamn başlangıcında ve 6 ncı maddesindeki 
hükümlere göre Türk - Macar tebaası arasındaki 
alacakların en geç 30 Nisan 1951 tarihine ka
dar tasfiye edilmiş olacağı kayıtlıdır. 

Başlangıçta, bu alacakların tasfiyesi temin 
edilojıek üzere aşağıdaki hususlar kararlaştırıl
mıştır, demekte ve 6 ncı maddede Türkiye Cum
huriyeti ve Macaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti karşılıklı eski alacakların en geç 30 Ni
san J951 tarihine kadar tamamen tasfiyesini ta
cil için ellerinden geleni yapacaklardır. «Tas
fiye jhesabı» 12 Mayıs 1949 tarihli tasfiye pro
tokolünün 8 nci maddesine uygun olarak en 
geç $0 Nisan 1951 de kapatılacaktır. 

Hnaenaleyh, Protokolün tasfiyesi, kanunun 
B. M- Meclisinde kabulünden evvel bu alacak
lar bitmiş olmaktadır. Bu bakımdan bendeniz, 
komijsyon sözcüleri veya Hükümet namına her 
hangp bir kimsenin, bu tasfiye işinin bitip bit
mediği hususunda malûmat vermelerni rica edi-
yoruin, bu bir. 

ikincisi; mademki bu protokoldeki alacak
ların! 30 Nisan 1951 tarihine kadar tasfiye edil
mesi | lâzımgeldiği kabul edilmektedir, o halde 
bunu I ya Hükümetin veya komisyonların, bu ka
nun tasarısının ivedilikle ve hattâ öncelikle mü
zakere edilmesi için buraya getirmeleri lâzım-
gelir4i kanaatindeyim. Bendeniz, evvelce 
haberdar olmadığım için, şahsan bunun 

[|] 161 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ivedilikle görüşülmesini teklif edecek va
ziyette değilim, bu teklif ya Hüküme
tin veya teklif sahibi arkadaşın yapması 
iktiza ederdi, bendeniz böyle bir teklifi yap
mak hakkını haiz değilim. Hükümet bu işi yap
madığına göre, hiç olmazsa komisyonların bu işi 
yapmaları lâzımgelirdi. Bu iş yapılmadığına gö
re, öncelik de mevzuu bahis olamıyacaktır. Ko
nuşmalar da başlamış olduğuna ve bu alacakla
rın tasfiyesi 30 Nisan 1951 de bitirilmesi lâzıın-
geldiğine göre, bu iş bitmiş midir, bitmemiş mi
dir? Hükümetten bu hususta biraz malûmat ver
mesini rica edeceğim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ MUH
LİS ETE (Ankara) — Dışişleri Bakanı ile gö
rüşüp cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bu hususta Dışişleri Bakanı ile 
görüşülüp cevap verilecektir. Dışişleri Bakanı 
bulunmadığı için bunu da gelecek birleşime ta
lik ediyoruz. Tabiî bir defaya mahsus olmak 
üzere.. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Brezilya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile ekinin onan
ması hakında kanun tasrısı ve Dışişleri ve Ulaş
tırma Komisyonları raporları (1/110) 

BAŞKAN — Dışişleri ve Ulaştırma Bakan
ları bulunmadığı için bir defaya mahsus olmak 
üzere bunu da gelecek birleşime talik ediyoruz. 

.9. — 2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye 
intikal eden Bankınotlar muadili altınların 
Amortisman Sandığına devri hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/155) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyeıı yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler,. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hazineye intikal eden bankınotlar muadili al
tınların Amortisman Sandığına devri hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 2292 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Mukavelenameye müsteniden tedavülüne 
son verilmiş olan ye mezkûr mukavelenamenin 

[1] 167 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadvr. 

3 ncü maddesi mucibince tesbit olunan bir sene
lik müddet içinde tediyeye ibraz edilmemek 
suretiyle Hazine lehine zaman aşımına uğramış 
bulunan bankmotlarm muadili altınlar serma
yesine mahsuben Amortisman Sandığına devro-
lunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi sona ermiştir. 

10. — Kayseri Milletvekili ibrahim Kirazoğ-
lu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/144) |1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında, söz istiyen 
var mı? 

NECİP BİLGE — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; Emekli Sandığı Kanununun muhtelif 
maddelerinin tadili hususunda şimdiye kadar 
muhtelif komisyonlara pek çok teklifler gelmiş 
bulunmaktadır. Bunları birer birer çıkarttığı
mız takdirde 15 - 20 yeni kanun numarasiyle 
karşılaşacağız. Bunların müteferrik bir şekilde 
görüşülmesi usulüne gitmektense, hepsini bir
den cem edip bir tek kanun halinde toplıyalım 
ve öyle çıkaralım, aksi takdirde kanun numara
ları daha da çoğalacaktır. Buna meydan verme
mek için bu tasarının ve komisyon raporlarının 
komisyonlara iade edilmek suretiyle hepsinin 
bir araya cemedilmesini rica ederim. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 

[İJ 168 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN I 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, Necip Bil
ge arkadaşımız çok haklıdırlar. Hakikaten Büt
çe Komisyonunda buna benzer 5 - 6 tane teklif 
vardır. Biz de bunu aramızda konuştuk ve bu 
işleri tetkik eden raportöre hepsini birden ver
dik. Şimdiden sonra bu mevzua taallûk eden 
kanunlar tek bir numara almak suretiyle huzu
runuza gelmiş olacaktır. Gelmiş olanları kabul 
ederseniz ne âlâ. Etmediğiniz takdirde diğerleri 
i'le tevhit edilmek suretiyle komisyona iade edi
lebilir. 

BAŞKAN — Bundan sonra gelecekler tev
hit edilmiş bulunacaktır. Komisyonun noktai 
nazarı bunun müzakeresine devam edilmesi yo
lundadır. 

RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Eten
dim, evvelâ bu Emekli Sandığı Kanunun tâdili 
hakkında teklifler vardır. Kanun numarası ar
tıyor. Arkadaşımın bu hususa temas eden müta
lâası çok yermdedir. Fakat bendeniz bugünkü 
teklifin esasından reddini icabettirecek mâru
zâtta bulunacağım için benim mâruzâtım büsbü
tün ayrı olacaktır. 

BAŞKAN — Şu halde usul noktasını oya 
koyayım, kalbul edilmezse ondan sonra müzake
resine devam ederiz. 

RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Devamla) — Benim 
mâruzâtım üzerine bu tasan reddedilirse komis
yona tevdiine lüzum kalmıyacaktır. Binaenaleyh 
komisyona gitmesine lüzum kalmaz. Esasa mii-
mas bir maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Devamla) — Kiraz-

oğlu arkadaşımız; 5434 numaralı Kanunun 7 nci 
maddesinin A ve D fıkralarında yazılı azalara, 
ayda 150 şer lira verilmesi 1949 da sabık Mec
lis tarafından düşünülmüşken nasılsa kanunun 
son müzakeresi yapıldığı sırada yine sabık Mec
lis tarafından unutulmuş olduğunu ileri sürerek 
şimdiki Meclisin bu parayı vermesi isteği ile bu 
kanun teklifini yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunuyor. Hayır arkadaşlar, ortada sabık Mec
lisçe unutulmuş bir" şey yoktur. Aksine olarak 
eski iktidarca nasılsa israf yoluna sapmamak ve 
bu 150 şer lirayı vermemek için bile bile yapıl
mamış bir muamele ve alınmamış bir karar var
dır ki, bu çok yermdedir. 

Kirazoğlu arkadaşımız bu teklifi ile; Halk | 

I Partisinin yapmadığı bir şeyi şimdi bizim yap
mamızı istiyor. Mevzuubahs kurullar, Devlet 
kadrosunda yer almış maaşlı zevattan mürekkep 
âzaiajrdan teşekkül edeceğine göre bunlara ma
aşlarından gayri bir de kurul âzası sıfatiyle ay
rıca 150 lira verilmesinde zerre kadar isabet gö-
remejnekteyim. Bir memurun aynı zamanda bir
den fazla mahalden ücret almasının isabetsizliği 
her zaman, her vesile ile bu kürsüden belirtil-
miştijr. Yüksek Meclis de bu hususta ittifak ha-
lindejdir. Denilebilir ki, bir memurun ücretsiz 
ilâvei vazife görmeye mecburiyeti ve Hüküme
tin (Je gördürmeye salâhiyeti yoktur. Evet yok
tur. Yoktur ama, esasen Devlet Hazinesinden 
maaşj alan bu kabil memurlar kurul içtimaları-
na da; vazifei asliyelerinden ayrılarak, mesai 
saatlerinden ihtilas ederek iştirak eyliyecekle-
riııe ive iştirak etmeseler, kendi vazifei asliye
lerinde ve masaları başında kalacaklarına göre 

I bir şey kaybetmemektedirler. Daha açıkçası 
millet asli vazifesini terke müsamaha ve kurul
daki tavzif edildiği işe devamına müsaade eder
se bunun için bir ücret istemeye hak kazanil-
mış sayılamaz. Binaenaleyh bu gibiler kurulun 
âzayi tabiiyetinden sayılmalıdırlar. Nitekim 
milletvekilleri Meclis ve grup içtima haricinde 
komisyonlarda, Bakanlarımız Bakanlar Kuru
lunda, vali ve kaymakamlar da idare kurulların
da çalışmakta ve bu mesaileri için ayrıca bir 
ücreti almamaktadırlar. Tâli komisyonlarda ne
ler çektiğimizi arkadaşlarımız bilirler. 

Bİı kabil kurul azalarına ayda maaşların
dan başka 150 şer lira vermeyi değil, böyle iki 
yerde| para alanlar varsa ki çoktur, bunları kal
dırmayı düşünmeliyiz. Bâzı arkadaşlarımız Dev
let ve milleti düşünecek yerde bilâkis fakir mil
letin kasasından para çıkmasını hedef tutan bu 
kabil j teklifler getiriyorlar. Kaldı ki kurullar 
devaıfrlı değil de ayda yılda bir toplanacakları
na nazaran bunlara her ay muayyen bir para 
vermeyi düşünmek dahi sakattır. Farzımahal 
belkij olsa olsa bu da maaşsız serbest meslek sa
hipledi içindir. Her içtima için maktuan bir 
hakk^ huzur verilebilir. Maaşlı memura bu ma
sadaki vazifeni terket, şu vazifeyi gör dendiği 
zamatı hem terkettiği vazifesinden aldığı maa
şın dap. mahrum olmıyacak hem de yeni vazife
sinden- maaş alacak. 

Arkadaşlarım, Halk Partili arkadaşlarımı-
I zın deşmedikleri hataya biz de düşmiyelim. Bol 
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keseden ihsanlar yapmıyalım bu millete yazık
tır. Kanun teklifinin kabulü kabil bir yeri yok
tur, tümünün reddini arz ve rica ediyorum. 

İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, muhterem Sivişoğlu arkadaşımın mütalâ
alarına iştirak etmiyorum. Huzurunuza getirdi
ğim te'klif, ne sabık iktidarın tasarruf kasdiyle 
vermek istemediği bir paradır. Ne de bugün 
için .maaş ve ücret vermek kasdiyle o günkü 
tasarrufkâr olan bir zihniyet hilâfına huzuru
nuza gelmektir. Sivişoğlu arkadaşımız eğer ya
pılan müzakerenin seyrini o günkü zabıtlardan 
takip etmiş olsalardı mevzuu takdir buyuracak
lardı. Mesele bu şekilde değildir. Hükümetten 
gelen tasarıda böyle bir kurulun üye sayısı 
en mâkul şekilde kabul edilmiş ve teklif edil
mişti. Komisyon ve Meclis umumi müzakeresi 
sırasında bu kurumun âza sayısı azaltılmıştır. 

Bu arada âza sayısının azaltılmasını tazam-
mun eden bâzı teklifler bizzat Meclis içinden 
gelmiştir. Birisi bugün aramızda bulunan Hik-
mek Fırat arkadaşımız, diğeri de burada bulun-
mıyan bir arkadaşımız tarafından teklif edil
miştir. Verilen bu teklif üzerine kurula iştirak 
edecek doktorların sayısı indirilmiş, yani tak
rirler kabul edilmiş ve formüle edilmek üzere 
madde komisyona havale edilmiştir. Fakat ko
misyondan heyeti umumiyeye madde gelirken, 
takrir aynen kabul edilmiş olmasına rağmen, bu 
tahsisat fıkrası nasılsa unutulmuştur. Bendeni
zin bu teklifi getirmekliğimden maksat sırf bu 
noktası ikmal içindir. Müzakere esnasında üc
ret fıkrası nerede kaldı şeklinde sorular soru
lurken, madde reye konmuş ve kabul edildiği 
görülmüştür. Bu tesadüfen unutulmuş bir fık
radır. Komisyondan gelirken yeni maddenin 
formüle göre bunun fıkrası unutulmuştur. Za
bıtlarla da sabittir. 

Şimdi bunu arzettikten sonra munzam bir 
vazife, ek bir ödenek veya diğer taraftaki mesai 
zamanlarını bu tarafa aktarmak suretiyle maaş
lı kimsenin burada maaş alması gibi bir vazi
yetin varit olmadığıdır, 

Bizim doktorlarımızın çalışmaları muayyen
dir. Hastanelerde muayyen satlere kadar çalı
şırlar. Bunun haricinde serbesttirler. Nihayet 
muayenehanesinde serbest icrayi tababet edebil
mektedir. Bu arada Millî Savunma Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığından da bu kurula bu su
retle üye verilmişken ve iki doktor -yerine di-
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ğerlerinin alınmasına rağmen bu suretle üyeler 
kendilerine tahmil edilen külfetin nimetini al
mamaktadır. Bendenizin bu teklifi getirmekte
ki maksadım bu muvazenesizliği ve gayriâdil 
durumu izale içindir. Ne yeniden hüküm ihdas 
etmek ne de her hangi bir suretle munzam va
zife için her hangi bir suretle fazla ücret vere
rek şunu veya bunu tatmin etmek mevzuubahis 
değildir. Verilen külfet mukabili nimeti az da 
olsa, mutlak surette eşirgenmemesine kaani ol
duğum için böyle bir teklifi huzurunuza getir
dim. Tasarruf zihniyetinde gerek eski Meclisler-
deki üyelerden, gerek Rifat Sivişoğlu arkada
şımdan, geri kalmıyacağımı heyeti muhtereme-
nize arzederim. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, iki önerge vardır. 

Biri Rifat Sivişoğlu arkadaşımızın, komisyon 
raporunun reddi, ikincisi de Necip Bilge arka
daşımızın komisyona verilmesi hakkındadır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Müsaade buyu
run izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim benim 

arzettiğim husus, bir presip meselesidir. Bu, 
diğer tekliflerle birleştirilmesi içini verilmiş bir 
takrirdir. Bu sebeple reddi hususundaki tekli
fin oya konulmadan bendenizin teklifimin re
ye arzını rica ediyorum. Yeniden tetkik edil
mek üzere, diğer tekliflerle birleştirilmek mak-
sadiyle komisyona havalesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim İçtüzük sarihtir. Ev
velâ en aksi teklifin oya konulması iktiza eder. 

Sözü komisyona veriyorum. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar, deminki mâruzâtıma ufak bir nokta daha 
ilâve edeceğim. 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Emekli 
Sandığına ait olan kanunu baştan aşağı olmak 
üzere aylardan beri tetkik etmekte idi. Bu tet-
kikatını bitirmiş ve yeni tasarıyı hazırlamış bu
lunmaktadır. Fakat sandığın hukuk müşaviri 
hasta olduğu için hazırlanan yeni şekil henüz 
Maliye Bakanlığına sevkedilmemiştir. Bir hafta 
zarfında Maliye Bakanlığına ve Yüksek Mecli
se gelmiş olacaktır. 

Bu itibarla bu ve buna benzer tekliflerin, 
o kanunun müzakeresi sırasında nazarı itibara 
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alınmak üzere, komisyona iadesi muvafık olur. 

BAŞKAN — Komisyon tasarının iadesini 
istemektedir. Komisyona iade ediyoruz. 

İBRAHİM KlRAZOĞLU (Kayseri) 
de muvafakat ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Ben 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

i . — Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm, 
Millî Savunma ihtiyacım sağlamak ve yağ fi
yatlarında tir istikrar yaratmak için 1949 yılı 
•sonlarında Diyarbakır'dan mubayaa edilen sa
deyağın bugünkü maliyet ve evsafı ile miktarı
na ve yüksek fiyatla mubayaasından mütevel
lit maddi zarar hasebiyle suçlular hakkında tah
kikata tevessül edilip edilmediğine dair sorusu
na Ekonomi ve Ticaret Bakam Muhlis Ete'nin 
sözlü cevabı (6/281) \ 

27 . IV . 1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Hükü
met tarafından ve aidiyeti bakımından Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığınca cevaplandırılmasını ve 
mevzuun önemi itibariyle ivedilik karariyle gün
deme aknmasmı rica ederim. 

1. 1949 yılı sonlarında, sözde Millî Savun
ma ihtiyaçlarını sağlamak ve memlekette yağ fi
yatında bir istikrar yaratmak düşüncesiyle ha
zırlanan 784 sayılı kararnameye dayanarak yal
nız Diyarbakır'dan mubayaa edilen 800 küsur 
ton sadeyağı, hâlâ elden çıkarılamadığma göre 
bugüne kadar Hükümetçe veya Ofisçe ne gibi 
tedbirler alınmıştır? Ve bu yağdan hâlen elde 
kalan miktar nedir? 

2. Yağların halihazır durumuna nazaran 
maliyeti nedir? Hazine bu yüzden maddi bir za
rar görmüş müdür? 

3. Mevcut yağlar nerede muhafaza edilmek
tedir? Evsaf itibariyle istimale elverişli midir? 
Elverişli ise niçin bugüne kadar elden çıkarılma
mıştır? 

4. Maliyeti çok yüksek olduğu tesbit edilen 
bu yağların yüksek fiyatla mubayaasından mü
tevellit maddi zarar hasebiyle hâdise bir tahkik 
mevzuu yapümış mıdır? Ve suçlular hakkında da 
kanuni takibata tevessül edilmiş midir? 

Denizli Milletvekili 
Fikret Başaran 

BAŞKAN 
nnr.ndır. 

Söz Ekonomi ve Ticaret Baka-

EKONOMÎ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
arkadaşımın sorduğu sual gayet mühimdir. 
1 159 651 kilo yağ mubayaa edilmiş, 7 333 625 
liraya mal edilmiştir. Zarar miktarı şimdiden 
üç milyon lirayı geçmektedir. Bu itibarla siz
lerden soruyorum; kısaltmak hususundaki gey-
retl erime rağmen vereceğim cvap 5 sahifeden 
az olmadı. Bu cevabı okumama müsaade ediyor 
musunuz? (Okuyun sesleri) 

Yağ mubayaasının sebebi ve takip ettiği yol : 
1. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, 25 . VI. 

1949 tarihinde 3360 sayılı yazı ile Başbakanlı
ğa müracaat ederek, mühim bir ihracat maddesi 
olan yağlı tohumlar istihsalinin yükseltilmesi, 
zeytinciliğimizin geliştirilmesi, et ve balık tâli 
hasılatından faydalanılarak sanayi yağ ihtiya
cın: n karşılanması ve memleketimizde yetişmi-
yen nevilerdeki yağlı tohumların ithali surtiy-
le nebati yağ istihsalimizin imkân ve ihtiyaç 
nispetinde inkişaf ettirilmesi ve büyük toplu
luklar yağ ihtiyacının mühim bir kısmının bu 
kaynaklardan faydalanılarak karşılanmasına 
çalşılması zaruretini ileri sürmüş ve gerek gıda 
politikasının bir elde toplanması ve gerek yeni 
teşekküller kurulmak suretiyle yapılacak fazla 
masrafların tasarruf edilmesi bakımlarından 
bu vazifenin, et ve bahk plânlarını hazırlamak
la bu işe başlamış bulunan Toprak Mahsulleri 
ofisine verilmesini teklif etmiş ve Koordinas
yon Heyetinden karar alınmasını istemiştir. 

2. 2 . VII . 1949 tarihinde yürürlüğe giren 
K/784 sayılı Kararla, Millî Korunma Kanunu
nun 6 ILCI ve 26 maddelerine dayanılarak Top
rak Mahsulleri Ofisine, her nevi nebati ve hay
vani yağlı tohum ve maddeleri, kasaplık hayvan 
ve balık ile bunların mamullerinin alım, satım, 
ithal ve ihracı ve bu maksatları sağlıyacak her 
türlü tesisat ve vasıtaları kurmak ve işletmek 
ve lüzumunda yem ve emsali yardımcı madde
leri sağlamak ve bu işleri yapmak üzere her 
türlü teşebbüslere girişmek ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının müsaadesiyle diğer hakiki 
ve hükmi şahıslarla iştirak anlaşmaları ve söz-
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leşmesi yapmaya salâhiyet verilmiştir. I 
3. Ofis K/784 sayılı Kararın verdiği salâ

hiyete dayanarak, 9 . VII . 1949 tarihinde An
kara'da Demirtepe Halk İstihlâk Kooperatifiyle 
bir mukavele akdetmiştir. 

Bu mukavele ile Kooperatif, Toprak Mah
sulleri Ofisi emrine, Urfa, Diyarbakır ve Konya 
mmtakalarından 1949 mahsulü erimiş süt yağı 
satın almayı ve Ofis de bu hizmetinden dolayı 
kooperatife, mubayaa bedeli üzerinden % 2,5 a 
kadar komüsyon vermeyi kabul etmiştir. 

4. Diğer taraftan Ofis, Demirtepe -Halk İs- ) 
tihlâk Kooperatifiyle akdettiği 9 . VII . 1949 ta- | 
ihli mukavelenameyi, K/784.sayılı Kararın bu j 
gibi sözleşme akdi için Bakanlığın müsaadesini ı 
mecburi kılan ikinci maddesi gereğince, 12 . 
VII . 1949 tarihinde Ekonomi ve Ticaret Bakan- ı 
lığının tasdikma arzetmiş ve yapüan muamele ı 
3 . VIII . 1949 tarihinde Bakan tarafından tas
dik edilmiştir. 

5. Ofis Genel Müdürlüğü 21 . VII . 1949 
tarih ve 0-31/8929 sayılı yazı ile Demirtepe Halk 
İstihlâk Kooperatifiyle akdettiği 9 . VII . 1949 
tarihli mukavelenameyi Yönetim Kurulunun 
tasvibine arzetmiş ve Erzurum ve Kars bölge
lerinde sadeyağı alımının ofis tarafından yapı
lacağını kaydetmiştir. 

Yönetim Kurulu 22 . V n . 1949 tarihinde 
4/358 sayılı Kararla ve «Bakanlık emriyle adı 
geçen kooperatife 30 000 lira avans ödenmek 
suretiyle fiiliyata geçilmiş bulunduğu alım mü
dürü tarafından ifade edilmekle yapılan işler 
onaylanmıştır.» Şeklinde mukavelenameyi kabul 
etmiştir. 

6. K/784 sayılı Kararın alınması maillerin
den biri de «büyük topluluklar yağ ihracının 
mühim bir kısmının karşılanması» olduğundan; 
Toprak Mahsulleri Ofisi 12 . VII . 1949 tarihli 
bir yazı ile: (Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, 
Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındır
lık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve 
İşletmeler Bakanlığı ile Bakanlıklara bağlı da- ( 
ire ve müesseselerin Ağustos 1950 sonuna ka-
darki sadeyağı ihtiyaçlarını sormuş ve bu su
retle tesbit olunan ihtiyaç miktarı 1550 ton 990 
kiloyu bulmuştur. I 

7. Demirtepe Halk istihlâk Kooperatifinin 
4 . V I I I . 1949 tarhinde Diyarbakır'dan yağ 
mubayaasına başlaması üzerine mahallî yağ ta
cirleri Bakanlığa şikâyette bulunmuşlardır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi şikâyetleri mahallinde 
tetkik etmek üzere Teftiş Kurulu Başkanını 
19 . VIII . 1949 tarihinde Diyarbakır'a gönder-
miştiı*. 

Diyarbakır Valisinin başkanlığında Ofis Tef
tiş Kurulu Başkanı ve mahallî yağ tacirlerinin 
iştirakiyle yapılan toplantılarda, kooperatifin 
aradan çıkarılması ve Ofisin doğrudan doğruya 
yağ tacirlerinden mubayaada bulunulması ka
bul edilerek, Diyarbakır borsasına kayıtlı yağ 
taciri Necati Tüfekçi ile Ofis adına Diyarbakır 
Bölge Müdürü arasında' 29.VIII.1949 tarihinde 
yeni bir mukavele akdedilmiştir. 

Br mukaveleye göre, mütaahhit Diyarbakır 
borsasına her gün gelen yağların % 50 sinin 
kilosu 645 kuruştan Ofise verecektir. Ofis tes
limat 100 tonu bulunca her defasında fiyatı re
vizyona tâbi tutarak mütaahhide tebligat yapa
caktı?. 

8. Yağ mubayaasına 21 . XI . 1949 tarihli 
ve 172 sayılı yazılı emirle son verilmiştir. Ofis, 
4 . VIII . 1949 tarihinden 18 . XI . 1949 tarihi
ne kadar Diyarbakır'dan 1 159 651,900 kilo yağ 
mubayaa etmiştir. Mubayaa fiyatı 615-645 ku
ruş arasında olup fiyat vasatisi 632,39 kuruştur. 
Mubayaa olunan yağın bedeli vasati 7 333 625, 
51 liradır. 

9. Toprak Mahsulleri Ofisinin 12.VII.1949 
tarihli sorusuna 23.IX.1949 tarihli ve 31/157856 
sayılı yazı ile verdiği cevapta Ağustos 1950 so
nuna kadarki ihtiyacının 630 ton olarak bil
diren Millî Savunma Bakanlığı, 16 . XI . 1949 
tarihli yazısı ile ihtiyaç miktarını 500 tona in
dirmiş ve 17 . I . 1950 tarihli bir yazısı ile 80 
ton daha alacağını bildirmiş olduğu halde 652 
kuruş vasati fiyatla 2 053 436,44 liralık yağ al
mıştır. 

ihtiyaç miktarını Ofise bildiren diğer Ba
kanlık ve müesseselerse her hangi bir miktar 
mubayaada bulunmamışlardır. 

10. Depolarda muhafaza edilen 844 798 900 
kilo yağın satılamaması karşısında bozulup 
bozulmıyacağı 16 . I I I . 1950 tarihli ve 233 sa
yılı yazı ile Tarım Bakanlığından sorulmuş ve 
cevaben alman 23 . I I I . 1950 tarihli ve 17897 
sayılı yazıda, mevcut yağların eritilip sızdırıl-
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diktan sonra soğuk hava depolarında muhafa
zaları lüzumu bildirildiğinden, 840 796" kilo 
yağ eritilip sızdırılmış ve fireler çıktıktan 
sonra 777 142 kilo yağ elde edilmiş ve bu ame
liye için 142 776 lira 80 kuruş sarfedilmiştir. 

11. Ofis elindeki yağların satışı hususun
da daimî surette çalışmalar yapılmışsa da ne 
iç piyasada ve ne de dış piyasalarda satış im
kânları bulunamamıştır. 

Son defa Bakanlığınızca Millî Savunma Ba
kanlığı nezdinde yapılan teşebbüs neticesinde 
270 bin kilo yağın 4,00 lira fiyatla ve depolar
da teslim şartiyle satışı temin olunmuştur. Ha
len istanbul Levazım Amirliği muayene ve te
sellümü yapmaktadır. 

12. Son Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
birliklere yapılan 270 bin kiloluk satış çıktık
tan sonra Ofis elinde 507 142 kilo yağ kalmış
tır. 

13. Ofis tarafından mubayaa olunan 
1 159 651 kilo yağın vasati mubayaa fiyatı 
632,39 kuruştur. Bir kilo yağın istanbul'a tesr 
linı maliyeti 6.5,60 liradır. Bir kilo yağın is
tanbul'da depo maliyeti ise 690 kuruştur. 

14. A) Millî Savunma Bakanlığına ilk sa
tılan 314 853 kilo yağın vasati satış fiyatı 6,52 
lira olduğundan bu muamelede teslim yerleri
ne göre Ofisin 31 434 lira zararı olmuştur. 

B) Diğer taraftan mevcut yağların sızdı
rılması neticesinde husule gelen zarar 401 661 
liradan ibaret bulunmuştur. 

O) Millî Savunma Bakanlığına son defa 
satılan 270 bin kilo yağın maliyeti 6,90 lira ol
duğu halde piyasa fiyatı nazarı itibara alına
rak 4.00 liradan satış yapıldığından kiloda 
2,90 lira olmak üzere bu satış muamelesinde 
de 783 000 lira zararla karşılaşmıştır. Ayrıca 
270 bin kilo yağm Millî Savunma depolarına 
teslimi için nakliye masrafı olarak 1500 lira 
bir masraf vardır ki, bunun da zarara ilâvesi 
lâzımdır. 

T)) Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi, muba
yaa ettiği yağlara yatırdığı 7 333 025,51 lirayı, 
çıkardığı bonolarla temin ettiği cihetle bu meb
lağ için Merkez Bankasına ödiyegeldiği % 1 fa
izin maliyete intikal ettirilmesi ve binnetice ma
liyeti üzerinden satış yapılamadığına göre zara
ra eklenmesi lâzımdır ki, bu mikdar 101 980,64 
liradır. Bu hesaba göre, Ofisin yağ mubaya
asından bugüne kadar tahakkuk eden zararı : 

1 319 576,86 liradır. Ancak, elde kalan 507 142 
kilo yağın maliyetten çok aşağı fiyatla satılacağı 
şüphesiz bulunduğundan Ofisin ileride bu işten 
karşılaşacağı zarar en az 3 000 000 lira olarak 
tahmin edilebilir. 

15. Ofis elindeki, yağlar, halen istanbul'da 
Cumhuriyet buzhancsiyle istanbul Belediyesi 
Karaağaç Kurumunun soğuk hava depolarında 
muhafaza edilmektedir. 

16. Millî Savunma Bakanlığının son defa 
mubayaa ettiği 270 000 kilo .yağ münasebetiyle 
(lülhane Hastanesinde, Askerî Veteriner Oku
lunda, Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesin
de, istanbul'da Ticari Tahliller ve Standardiza-
siyon lâbora tu varında Nisan 1951 tarihinde yap
tırılan muhtelif tahliller neticesinde yağların iyi 
yemeklik yağ evsafında oldukları anlaşılmıştır. 

17. Yağların iyi vasıflı olmalarına rağmen 
saulamama']arı, 1950 - 1951 yağ istihsalinin yük
sek ve binnetice fiyatların düşük oluşu karşısın
da Ofis yağlarına alıcı bulunamamasında!! ileri 
gelmektedir. 

II. Tip yağlar 
1. Toprak Mahsulleri Ofisi, K/784 sayılı 

karara dayanarak Diyarbakır'dan sadeyağı mu
bayaa ettikten sonra bu yağ ve içine katılacak 
nebati yağlarla (tip yağ) yapmak ve bu suretle 
yüksek maliyetli Diyarbakır yağlarının satış fi
yatını düşürmek maksadiyle istanbul'da yağcı
lık Kontuarı Limited Ortaklığı ile 21.12.1949 
tarihinde mukavele yapmak üzere keyfiyeti Yö
netim Kuruluna arzetmiş ve Yönetim Kurulu da 
Y/635 sayılı kararla teklifi tasvip etmiştir. Bu
nun üzerine 22 .12 .1949 tarihinde mukavele ya
pılmıştır. 

2. 26 .12 .1949 tarihinde tip yağların ima
lâtına başlanmış ancak, Diyarbakır yağları ye
rine Trabzon yağı kullanılması Ofis Umum Mü
dürlüğünce Şirkete tebliğ edilmiştir. Bu suretle 
ve 2.81.75 kuruş 2.75.47 kuruş ve 2.45.80 kuruş 
maliyetli 354 000 kilo yağ imal olunmuş ve bun
ların satışından da 180 882,87 lira kâr temin 
edilmiştir. 

III . Bu husustaki kanaatim: 
1. Yağ işinin Ofise verilmesinde isabet gö

rülememiştir. Nitekim bu iş K/784 sayılı karar
la Ofise verilmekle beraber, diğer taraftan De-
mirtepe Halk istihlâk Kooperatifiyle mukavele 
akdetmek suretiyle yağ işinin Ofise verilmesinin 
isabetsizliği daha bidayette kabul olunmuştur, 



2. Yağ mubayaasının Kooperatif kanaliyle 
yapılması, Ofise kooperatifin bu işini murakabe 
etmek imkânını vermekte idi. Halbuki, Koope
ratif aradan kaldırılarak mubayaa işini bilhassa 
bu işte şahsi menfaati olan mahallî bir tacire 
bırakılınca Ofisin murakabesi de ortadan kalk
mıştır. 

3. Ofisin, kooperatifle yaptığı mukavelena
mede, Urfa, Diyarbakır ve Konya havalisinden 
yağ mubayaası derpiş olunduğu ve yönetim ku
ruluna verilen yazıda, Erzurum ve Kars 
havalisinde Ofis tarafından yağ mubayaası yapı
lacağı ifade edildiği halde, Ofis, Erzurum ve 
'Kars'tan her hangi bir suretle yağ mubayaa et
mediği gibi, kooperatif aradan çıkarılınca Diyar
bakır tacirlerinden Necati Tüfekçi ile akdolunan 
mukavelename ile de mubayaa Diyarbakır'a in
hisar ettirilmiştir. Ve bütün bu muamelelerde 
hemşerilik gayreti muhtelif mustahsıllarm men
faatlerinin üstünde tutulmuştur. 

4. Yağ mubayaası için bâzı bakanlıklar ve 
teşekküllerin ihtiyaçları sorulmak suretiyle muba
yaa olunacak yağları Ofisten satmalacaklarma 
dair bir protokol imza edilmemiş olduğu gibi Ba
kanlar Kurulunca da bu yolda bir karar alınma
mıştır. 

5. Ofis, bir taraftan piyasadaki külliyetli 
miktarda mubayaa ettiği yağları stok yapmak 
suretiyle menfi bir darlık yaratarak yağ fiyatları
nın yükselmesine sebep olmuş ve bu durumda 
stokları piyasaya sürerek nâzımlık vazifesi yapa
cak yerde tip yağ iğmâl ederek kendi kendine re
kabet etmiş ve binnetice yağarın satılması imkânı 
kalmamıştır. 

6. Tip yağ imalinde güdülen maksat, yük
sek fiyatla mubayaa edilen Diyarbakır yağlarını 
satmak ve aynı zamanda piyasaya ucuz yağ sür
mek olduğu halde tip yağ imalinde Trabzon yağı 
kullanılarak, Diyarbakır menşeli yağların istima
linden sarfı nazar edilmiştir. Bununla da Trab
zon yağı tacirlerinin, Trabzon mıntakasmdan yağ 
mubayaa edilmesi hususundaki şikâyetleri önle
mek istenilmiştir. 

7. Ofisin mütehassıs elemanları bulunmama
sı sebebiyle başarmasına maddeten imkân bulun-
mıyan bu yağ mubayaası işinde en az 3 milyon 
liralık bir zararı bugünden tahmin edilebilirse 
de hâdisede bir suç. unsuru tesbit edilemediğinden, 

her hangi bir takibat ifası mümkün bulunmadığı 
kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, mesele tamamen tayyün etmemiş
tir. Sayın selefim zamanında bu hususta tetkik
ler yapılmıştır. Bakanlar Kurulundan, büyük 
toplulukların yağ ihtiyacını karşılamak üzere 
böyle bir karar alınmıştır. Fakat tatbikatta ted
birsizlik oduğu muhakkaktır. Şimdi bunu ne şe
kilde satacağız, bunun üzerindeyiz. Henüz netice 
alınmış değildir. Tetkiklere devam etmekteyiz. 
Binaenaleyh neticeye göre hüküm vermek lâzım
dır. Bu meseleyi yalnız biz değil, ayni zamanda 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Umumi Heyeti 
namına murakabe eden Murakabe Kurulu da ar
ka arkaya verdiği iki raporda objektif bir surette 
tesbit etmiştir, Ofis bu yağ işiyle iştigal edemez, 
demiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KEMAL BALTA (Rize) — Millî Savunma 

Bakanlığının senelik yağ ihtiyacı hakkında bir 
bilginiz var mı? Yani Millî Savunma, bilâhara 
hariçıen yağ mubayaa etmiş, ofisten almamış. 

Millî Savunma, diğer Bakanlıklarla beraber 
şu kadar yağ alacağım dediği halde bilâhara bu 
yağı almamış. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz sorulacak bir 
şey varsa soru sahibi sorsun. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) — Soru sahibi arkadaşım 
bu hususta mücehhezdir, sorsunlar, ben de mü
temmim malûmat vereyim. Elimdeki dosya bir 
hayli zengindir. 

FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir sözlü soru ile yüksek huzuru
nuza getirmiş olduğum hâdise hakkında tefer
ruatına kadar olmasa bile gazete havadisinden 
ve daha evvel bir arkadaşımızın Mecliste yap
tığı bir konuşma sırasında bu mevzua da kıs
men temas etmiş olmasından hepiniz bir bilgiye 
sahip bulunuyorsunuz. Yalnız son günlerde ef
kârı umumiyeyi çok haklı olarak fazla işgal et
meye başlıyan bu yağ meselesinde, bir taraftan 
bu muazzam serveti elden kaçırmamak ve bun
dan faydalanmak esbabını araştırmak, bir ta-
raftanda Devlet Hazinesini bir anlayışsızlık ve 
tecrübesizlik yüzünden tahminen dört küsur 
milyon gibi zarara sokanlar hakkında adalet, 
kanun ve âmme vicdanı huzurunda mesul tut
mak arzusiyle böyle bir soru açmak zorunda 
kaldığımı Yüksek Meclise arzetmek isterim. 
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Sayın Ekonomi ve • Ticaret Bakanımız Muh
lis Ete'nin geniş izahatını hepimiz dinledik. 
Tenvir edici bir mahiyet taşıyan cevaplarını 
tatminkâr buldum. Kendilerine bilhassa teşek
kür ederim. 

Sayın arkadaşlarım; biliyorsunuz ki 784 sa
yılı koordinasyon karariyle yağ, et, balık işleri 
ve hattâ icabında yağ mubayaası ve tip yağ 
imali işleri ve salâhiyeti, Toprak Mahsulleri 
Ofisine verilmiştir. Halbuki Toprak Mahsulleri 
Ofisi, yalnız günün icaplarına ve şartlarına gö
re buğday ve diğer hububatı mubayaa etmek ve 
bu suretle bu mevzuda bir istikrar sağlamak 
gayesiyle kurulmuştur. Binaenaleyh bu karar
name her şeyden evvel Ofis, gayesinden uzak-
laştırmıştır. 

1949 yılı içinde Ekonomi Bakanı olan Vedat 
Dicleli 'nin teşebbüsiyle Bakanlar Kurulunun 
25 . VI . 1949 tarihli bir karariyle de işbu 784 
sayılı koordinasyon kararı yürürlüğe girmiş 

bulunuyor. 
Arkadaşlar; Dicleli yağları diye bütün ga

zete sütunlarında yer alan ve seri halinde yazı
lar yazılmasını icabettiren bu yağlar, güya mil
lî savunmanın ihtiyaçlarını sağlamak ve diğer 
Devlet müesseselerinin ihtiyacını karşılamak ve 
bilhassa yurtta yağ fiyatını yükseltmemek, bir 
tanzim satışı temin etmek gayesiyle alınmıştır. 
Fakat teessürle arzetmek isterim ki, Bakanlar 
Kurulu kararma dayanarak derhal faaliyete 
geçmek istiyen sayın Dicleli, bu muazzam mu
bayaa işini, iyi niyetle ve tam bir vukufla yü
rütmemiş ve yürütememiştir. 

Buğday mubayaasına tahsis edilen paradan 
sekiz milyon lira gibi büyük bir para sade yağı 
mubayaasına hasrediliyor. Bakan evvel emirde 
Ofisin idare Meclisi kararını alması gerekirken 
verdiği şifahi bir emirle yağ mubayaa işini, de-
mirtepe İstihlâk Kooperatifine veriyor ve bir 
sözleşme yapılmasına o zaman Ofis Umum Mü
dürü olan ve halen Sümerbank idare Meclisi 
âzasından Necati Topçuoğlu'nu memur ediyor. 
9 . VII . 1949 tarihinde % 2,5 bir komüsyon ve
rilmek şartiyle sözleşme yapılıyor. Henüz orta
da idare meclisi kararı yok arkadaşlar. 

Niçin Demirtepe istihlâk Kooperatifine bu 
mubayaa hakkı verilmiştir. Diyeceksiniz. Çün
kü o tarihlerde bu kooperatif malî bir müzaya
ka içindedir ve Gedeleç, Renda.. gibi eski ikti

darın dirijanları bu kooperatifin hissedarlarıdır. 
Bu sözleşme tarihinden tam 12 gün sonra Ofis 
Umum Müdürlüğü bir müzekkere veriyor. Bun
da Urfa, Diyarbakır, Konya, mıntakalarmdan 
Ofis hesabına yağ alımı cihetine gidildiği bildi
riliyor ve Ofis idare Meclisinin de tasdiki ve 
kararı isteniyor. Yani Ofis idaresinden birinci 
derecede sorumlu idare meclisi bir emrivaki ile 
karşlaşıyor, kooperatif ise yağ alımına başla
mıştır bile.. 

Umum Müdürlüğün müzekkeresi üzerine 
22 . VII . 1949 tarihinde idare meclisi kararı da 
çıkıyor. Fakat diğer emrivakiler de bunu takip 
etmiş. Yani istim arkadan gelmiş bulunuyor. 
Şayanı dikkattir arkadaşlarım, Bakanın onayı
na arzedilen yazı 12 . VII . 1949 da yazılıyor. 
Yani kooperatifle sözleşmeden üç gün sonra ve 
idare meclisi kararından on gün önce Bakan 
da 3 . VIII . 1949 da yani idare meclisi kararı
nın çıkmasına intizar ederek yirmi üç gün son
ra kararı onaylıyor. Bu şekilde bir taraftan şi
fahi emirlerle sözleşmeler yapılmış bir taraftan 
da formaliteyi tamamlamak endişesiyle gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Gelelim mubayaa işine, istihlâk Kooperati
finden vadedilen % 2,5 yani sekiz milyonluk 
mubayaaya kaşı 200 bin lira bir komüsyonlu-
ğu haketmek için kooperatif daha önceden mu
bayaaya başlanmıştır. Fakat nereden arkadaşlar, 
önce Urfa, Konya, Kars, Erzurum ve Diyarba
kır 'dan mubayaa mevzuubahis iken 10 ton ka
dar yağ Varto'dan almıyor, sonra diğer istih
sal bölgelerinden vazgeçilerek yalnız Diyarba
kır 'dan - evet Sayın Bakanın seçim bölgesin
den - mubayaası kararlaştırılıyor ve mubayaa 
ohınan 1159 küsur ton yağ Diyarbakır'dan 
almıyor. 

Sabrınızı tüketmiyeceksem bu mubayaanın 
geçirdiği istihaleler etrafında da siz kardeşleri
mi tenvire çalışacağım. 

istihlâk Kooperatifinin mubayaada bulun
duğu tarihlerde Ege'de ve diğer istihsal böl
gelerinde süt yağının fiyatı 500 - 550 kuruş 
arasında iken kooperatifçe ilk mubayaa 640 tan 
yapılıyor. Bu mubayaa devam ederken Diyar
bakır yağ tüccarları faaliyete geçiyor. Niha
yet bu alım işi yağ ticaretiyle meşgul beş tüc
cara intikal ediyor. Bu tüccarların Necati Tü
fekçi adındaki bir mümessili 815 bin kilo yağ 
alıyor. 637 küsur kuruştan. Şartnameye göre % 
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3 fire kabul edilmişken bu yağlar tasfiyede 
% 8 fire veriyor. 

Asıl mesele; 18 . XI . 1949 a kadar iki bu
çuk ay gibi kısa bir zaman içine sığdırılan bir 
milyon 159 bin küsur kilo yağın mubayaasına 
sürat verilmesi ve betahsis bu mubayaanın yal
nız Diyarbakır'a inhisar ettirilmesi ve Diyar
bakır patentiyle sürülmek istenen yağların da 
rastgele toplanmış olması, aynı zamanda yağ
lar bozulmadan istihlâki için Millî Savunma 
emrine verilmemesi ve istihlâk mmtakalarmda 
sarfedilemiyerek üç ay ambarda depo edilmesi
dir. Esefle kaydetmek isterim ki, alman sakat 
tedbirler yüzünden arz ve talep kaidesi karşı
sında umumi piyasada yaratacağı reaksiyon, ik
tisatçı efendilerin gözünden kaçmış, yer yer yağ 
fiyatları düşerken bu yağların maliyet fiyatı 
her gün bir az daha yükselmiş, aynı zamanda 
bozulmaya yüz tutmuştur. Resmî konjonktür 
kayıtlarından da anlıyoruz ki, Ofis tarafından 
yağ muhayaas:na başlandığı tarihten itibaren 
fiyatlar derhal yükselmeye başlamış, alım bit
tikten sonra da düşmüıştür. 

Aziz arkadaşlarım; esefle arzedeceğim bir 
nokta da, daha mubayaaya başlanmadan önce ne 
askerî ne de diğer resmî müesseselerle katî bir 
anlaşmaya varılmamış olmasıdır. Mubayaa olu
nan 1159 ton yağdan bir kısmı Millî Savunmaya 
bin rica ve minnetle veriliyor. Geride 841, 796 
kilo yağ kalıyor. Bu yağlar İstanbul'a nakledi
lerek buzhaneye konuyor. Yalnız bozulmak üze
re olduğundar. tasfiyesine lüzum gösteriliyor. 
142 bin küsur lira bir masraf yapılarak tasfiye 
edilen bu yağ, 64 bin küsur kilo bir fire veri
yor. Böylece 777 142 kilo elde kalan yağın mali
yeti de (Nakliye, ambalajı teneke tasfiye ve buz
hane ücretleriyle ) 730 küsur kuruşa kadar 
yükseliyor. 

Halen 45 256 teneke içinde 1949 dan beri İs
tanbul buz depolarında saklanan bu yağlar için 
senede 56 bin lira da depo masrafı yapılmıştır. 
Ve yapılmaktadır. Keza bu yağlar için Cumhu
riyet Merkez Bankasından plase edilen paranın 
faizi de 100 küsur bin lira tutmaktadır. Şu hale 
göre bu yağların ne pahasına olursa olsun sür
atle ve en kısa bir zamanda elden çıkarılması ar
tık bir zaruret halini almış bulunuyor. Çünkü 
daha bir sene kalırsa 56 bin lira depo ve bir bu 
kadar da faiz vermek ve belki de 45 256 bin tene
keyi yenilemek gibi masraflar ihtiyar edilince 
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bu defa maliyet 800 kuruşu geçecektir. Şu du
rum karşısında ne yapmalı ki, bu yağlar, denize 
dökülmesin veya 4 milyondan fazla tahmin edi
len zarara birkaç milyon daha eklenmesin. Şim
diye kadar yağların elden çıkarılması için Ofise 
daima emir ve hattâ salâhiyet verilmiştir. Fakat 
arkadaşlar, ofis, 800 tona yakın bir yağı nasıl 
eılden çıkarabilirdi. Ofis, maliyeti 740 kuruşa 
yaklaşan yağları 400 kuruştan piyasaya arzet-
miş, yine bir talibi çıkmamıştır. Nihayet bu defa 
Millî Savunma Bakanlığı bu yağların 270 tonunu 
almak kararma varmıştır. Sayın Millî Savunma 
Bakanının bu müspet kararından dolayı tedbirini 
yüksek huzurunuzda şükranla anmak isterim. 

Yalnız geride daha 500 küsur ton yağ kalıyor 
ki, bunların da Bakanlar Kurulunun veya Hükü
metçe kurulacak bir komisyonun tesbit edeceği 
fiyat üzerinden yağ ihtiyacı olan diğer Bakan
lıklar teşkilâtına hemen devredilmesi lâzımdır. 
Şurasını bilhassa kayıt ve işaret etmek isterim 
ki: Yağlar tasfiye edildikten sonra halen iyi ev
safta bulunmaktadır. İstanbul ticari tahliller 
ve standardizasyon lâboratuvarlarmda, Gülhane 
lâboratuvarlarmda, Askerî Veteriner Fakülte
sinde Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde 
son aylar içinde yapılan tahliller neticesinde: 
Lezzeti ve kokusu normal, asidi beş, sabunlaşma 
endisi 23 rengi sarı, normal süt yağları evsafın
da olduğu tesbit edilmiştir ve bu tarzda raporlar 
verilmiştir. Bununla beraber bu yağları daha 
bir müddet saklamak ve eksiltmek doğru olamaz. 
Artık ofisi de bu yükün ıstırabından kurtarmak 
ılâzımdır. 

Arkadaşlarım, eski Ekonomi Bakanı bu bin 
küsur ton yağı ne maksatla aldırmıştır. Maksat, 
yağ piyasasını tanzim ise niçin mubayaayı bir 
yerden yaptırmıştır? Ve niçin derhal istihlâk 
merkezlerine sevkettirmemiştir? Eğer maksat, 
Devlet müesseselerinin ve bilhassa Millî Savun
manın ihtiyacını sağlamaksa niçin aylarca de
polarda bıraktırmıştır. En az bir milyona yakın 
fuzuli masraflara duçar olarak nihayet tasfiye 
cihetine gidilinciye kadar buz depolarında tut
muştur. Ve niçin mubayaadan önce bütün mü
esseselerle katî bir anlaşma yapmamıştır? 

Belki Sayın Dicleli bu suallere şu cevabı ve
recektir: Ofisin tanzim satışları neticesinde 
yağ fiyatları düşmüş, bu yüzden bütün mües
seseler, ofisten yağ alma taahhüdünden vaz
geçmiştir. Bence cereyan eden hâdiseler kar-
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şismda böyle bir cevap, mükni bir cevap ola
maz. Ve Dicleli'yi de mesuliyetten kurtaramaz. 
Ulus'ta intişar eden bir yazısında, Dicleli'nin 
daima hesap vermeye amade olduğunu işaret 
edişi ve umumi efkâr huzurunda henüz imti
han masasına oturmuş olanların bizim kadar 
not almalarını ve alnı açık olarak gezebilmele
rini dilerim demesi, cidden şayanı dikkat ve 
hayrettir, hattâ büyük bir cürettir arkadaşlar. 
Milletin parasını bir miras yedi ihtiyatsızlığı ile 
savuranlar, millet huzurunda kanun ve vic
dan muvacehesinde mesuldürler. Bu talihsiz 
işte de, rol sahipleri, milletin milyonlarını heder 
etmekten mütevellit vicden azabından ölüneiye 
kadar kurtulamayacaklardır.. 

Sayın arkadaşlarım; Dicleli yağları hikâyesi
ni böylece kapadıktan ve Hükümetimizden kalan 
yağlar üzerinde âcil ve müspet tedbirler alınma
sını temenni ettikten sonra mühim gördüğüm bir 
noktaya daha temas ederek sözüme son vereceğim. 
biliyorsunuz ki gıda maddelerinde fiyat yüksel
meleri, daima proteinli yani et ve yağ gibi mad
delerde görülmektedir. Halkın başlıca gıdasını 
teşkil eden buğday ve şekerli maddeler üzerin
de Hükümetin az çok fiyat tanzim eden tedbir 
ve kontrolü vardır. Sağlık bakımından, halkın 
ihtiyacı olan gidasmı kolaylıkla temin edebil
mesi bir Devlet işi olarak ele alınacak bir konu 
olduğuna göre piyasadaki fiyat yükselmelerini 
tanzim edecek ve istikrarı sağlıyacak tedbirle
rin de alınması bir emri zaruridir. 

Bugün Amerika'da ve İngiltere'de ve pek 
çok memleketlerde bilhassa gıda maddeleri üze
rinde fiyatların istikrarını temin hususunda 
Hükümetçe gerekli tedbirlerin alındığını görü
yoruz ve okuyoruz. Bu işin gerek ofis eliyle ve 
gerek başka yollarla, ancak iyi niyetle ve temiz 
ellerle temini mümkündür. Böylece bütün mü
esseselerin en iyi ve en temiz evsafta yağ ve di
ğer gıda maddelerini almaları imkânı sağlanmış 
olur. Bu gibi tedbirler inhisarcı bir zihniyetin 
ifadesi değil belki hayatı ucuzlatma prensibinin 
tahakkukuna hizmet edici tedbirlerden sayılır. 

Bugün Türkiye'mizde zeytinyağı istihsali 35 
milyon kilodur. Nüfus başına bir buçuk kilo 
isabet etmektedir. Tahmini bir hesapla tereyağı 
da böyledir. Nebatî yağları da hesap edersek 
senede insan başına isabet eden yağ miktarı 4,5 
kilodur. Halbuki bir insanın günlük yağ ihtiya-
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I cı 80 gramdır. Biz nüfusun ve ihtiyacın yarısı 

üzerinden bir hesap yaparsak senelik yağ ihti
yacımızın 144 milyon kilo olduğu anlaşılır. Hal
buki istihsal miktarı bunun ancak yarısıdır. Şu 
hesap ve durum karşısında yağ fiyatlarında de
vamlı bir istikrar temini gayri mümkündür. Bi
naenaleyh, Hükümetçe her sene için gerekli ted
birlerin alınması zarureti kendisim göstermiş 
bulunuyor. Ben iktidarımızın her mesele gibi 
bu hayati ve iktisadi meseleyi de kökünden hal
ledeceğine eminim. Yalnız arkadaşlar; bu Dic
leli yağ hâdisesinin kapatılmıyarak mutlaka 
Hükümetçe çok ciddî bir tahkikat mevzuu ya
pılmasını... (Biran evvel sesleri) 

MECDET AliKÎN (Kütahya) — Hattâ Di
vanı Âliye. 

FİKRET BAŞARAN (Devamla) — Ve me
sullerinin mutlaka adalete teslim edilmesini ar
zu ediyorum. (Alkışlar) 

Müsaadenizle İftr noktaya daha işaret ede
ceğim ; 

Devlet Hazinesini 4 milyon lira bir zarara 
sokanlar hakkında yani bu mevzu üzerinde da
ha etraflı bir görüşme yapmak ve mevzuun te
nevvürünü sağlamak bakımından bir gensoru 
açılmasını da Sayın Bakan'dan rica ediyorum. 
Eğer muvafıksa bir önerge de takdim edeceğim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşlar, değerli ar
kadaşım izahları arasında, bu yağların bundan 
sonra bir an evvel tasfiye edilmesi temennisin
de bulunmuştur. Bu temenniye hepimiz iştirak 
ediyoruz. Yalnız Millî Savunma Bakanlığına 
bir kısmını aldırmaya muvaffak oldum. Yirmi 
küsur müessesenin listesi elimdedir. Bunlara 
müracaat edilmiştir. Bunlardan mühim bir kıs
mından, ihtiyaçları olmadığı cevabını aldık. Bir 
kısmı da çok düşük fiyatlar teklif etmişlerdir. 

Dışarıdaki ataşelerimiz vasıtasi ile Almanya 
ve Yunanistan'a tekliflerde bulunduk. En bü
yük ümidimiz, en mühim alıcımız olan Millî Sa-

I vunma Bakanlığının bunları almasıdır. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — îyi 

ama müsebbipleri ne olacaktır? 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Bir defa iş bitsin de 
müsebbiplerini ondan sonra düşünürsünüz efen
dim. 

I BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
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2. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-

taş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere 
muktazi akaryakıt ihtiyacının miktarına, stok
larının nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne 
ve Marshall yardımından ayrılan tahsisatın ye
dek parçaların getirilmesine tahsis edilmiş olup 
olmadığına dair Tarım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/293) 

BAŞKAN — Soru sahibi Yusuf Ziya Tun-
taş burada mı efendim? (Yok sesleri). 

Soru sahibi olmadığı için gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, ziraat teşkilâtımızın ne durumda oldu
ğuna ve Ziraat Mektepleri programlarının ısla
hına dair, Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/294) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada olmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, 1950 yılında Marmara'nın bâzı havali
sinde zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yap
tığı zararların nispet ve miktarına ve 1951 yı
lında bu haşere ile mücadele için ne gibi ted
birler alındığına dair, Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/295) 

BAŞKAN — Soru sahibi olmadığı için gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'-
ün, âmme hizmetlerinde kullanılan her türlü 
nakil vasıtalarının suiistimalim önlemek için 

Hükümetçe ne gibi tedbirler alındığının ve alın
makta olduğunun açıklanmasına dair, Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/296) 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşımızın soru 
önergesi bugün elime gelmiştir. Cevaplandırıl
masının 25 . V , 1951 Cuma günü oturumuna bı
rakılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — 2 5 . V . 1951 Cuma gününe bı
rakılmıştır. 

6. — Seyhan 3Iilletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, bâzı mücevherat; altın ve kıymetli eşyanın 
hangi tarihlerde ve ne gibi bir karara istina
den Topkapı Sarayından Ankara'ya nakledildi
ğine, kıymet, cins ve miktarlarının zabıtla tes-
bit edilip edilmediğine, kıymet takdiri için Ho-
lânda'ya gönderildiği söylenen bu mücevherat 
hakkındaki mütehassıs raporuna ve açılamıyan 
kasalar muhteviyatına dair, Maliye ve Millî Eği
tim Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/297) 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 
Önen arkadaşımız dana önce aynı mevzu hakkın
da bir soru önergesi vermişlerdi, bu sorunun 
cevaplandırılmasının, mevzu henüz tetkik edil
mekte olduğu için 28 . V . 1951 Pazartesi Birle
şimine talikini rica ederim. Aynı oturumda iki
sini birlikte cevaplandırmak mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Gündemimizde konuşulacak 
başka madde kalmadığı için 21 . V . 1951 Pazar
tesi günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,07 
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7. — Zonguldak Milletvekili Muammer Ala

kant'in, Karabük'te İnci Mağazası sahibi Hâ-
mit Ay gün'ün mağazasından çalınan on bin li
ralık emtia hırsızlarının meydana çıkarılıp çıka-
rilmadığna dair sorusuna Adalet Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu ve İçişleri Bakanı adına Os-
man Şahinbaş'ın sözlü cevabı (6/257) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karabük'te inci mağazası sahibi Hâmit Ay

gün'den aldığım ilişik mektupta da mütalâa bu-
yurulacağı üzere mumaileyh mağazasından ça
lman on bin liralık emtianın hırsızlarının bu
lunması ve tecziyesi için Adalet ve İçişleri Ba
kanlıklarına müracaat ettiği halde bir cevap 
alamadığından ve faillerin meydana çıkarılma
dığından şikâyet etmektedir. 

Bu hususta yapılan muamele ve alman neti
celerin nelerden ibaret olduklarını Adalet ve iç
işleri Bakanlarının yazılı olarak bildirmelerini 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Milletvekili 

M. Alakant 

31 . i n . 1951 
Muhterem Muammer Beyefendi; 
Karabük'e teşrifinizde D. P. Lokalinde ya

pılan toplantıda dükkânımın soyulduğunu, 
10 000 liarlık öteberimin çalındığını ve bu hır
sızlık vakasiyle emniyet mensuplarının alâka
dar olmaması dolayısiyle ve hattâ hırsızın aran
ması lâzımgelirken kendi evimin ve akrabaları
mın evlerinin arandığını bütün bu, sebepler do
layısiyle, Reisicumhurluk, Başbakanlık ve Ada
let, içişleri Bakanlıklarına müteaddit telgraf
lar çektiğim halde bugüne kadar hiçbir makam
dan cevap alamadığımı anlatmış sayın millet-
vekillerimizin bu işimle yakmen alâkalanması
nı rica etmiştim. 

2 gün evvel ceza hâkimliği tarafından çağı-
rılıp dükkânın nasıl soyulduğuna dair ifadem 
almdı. Bu davetin Adalet -Bakanlığı emriyle 
yapıldığını tahmin ediyorum. Ceza hâkimliğin
den çıktıktan sonra savcı tarafından polisle 
çağırılarak güya yoldan geçen polisleri çağırıp 
boşuna aramayın benim mağazamı savcı, emni
yet âmiri ve dostlarının soyduğunu söylemişim 
gibi isnat ve iftiralarına devam ediyorlar. 

ilerde daha fena şekilde kirletici hareketle-
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re tevessül edeceklerinden eminim. Zira savcı
lık bunu zımnen anlatmıştır. 

Burada zatı âlinizle görüşüp bu durumları 
anlattığımda, ayın 26 smda Ankara'da buluna
cağınızı o vakit bir mektupla vaziyeti ve mü
racaatlarımın tarihlerini size bildirmemi söyle
miş ve vaziyetimle yakmen alâkalanacağınızı 
v adet mistiniz. 

Bu samimî vadinizden cesaret alarak, vaziyeti 
arzeder alâkanızı bilhassa rica eder derin saygı 
ve selâmlarımı sunarım. 

3 1 . I I I . 1951 
Hâmit Aygün 

Bu durum D. P. ilce idare Kurulu Başkan
lığı tarafından D. P. Genel Kuruluna da bildiril
miştir. Telle. 

Müracaat 
tarihi Merci 

5 . I I I . 1951 Reisicumhurluk 
» » Başbakanlık 

10 . I I I . 1951 Adalet Bakanlığına 
» » Dâhiliye » 

28 . I I I . 1951 Adalet » 
» » Dâhiliye » 

Not : Mümtaz Faik Fenik, Kâzım Arar, Avni 
Yurdabayrak'a ayrıca evvelce vaziyeti mektupla 
bildirmiş alâkalarını rica etmiştim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. tş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel 
208 özel 

28 . IV . 1951 
özü: Karabük'te Hâmit Aygün'ün 
dükkânında vukubulan hırsızlık 
hâdisesi hakkında 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
17 . IV . 1951 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6/257/1695/3580 sayılı yazıları
na ilişik olarak tevdi buyur ulan Zonguldak 
Milletvekili M. Alakant imzalı yazılı soru öner
gesi incelenerek; 

Karabük'te inci mağazası sahibi Hâmit Ay
gün'ün mağazasından on bin lira değerinde em
tianın çalındığı, mağaza sahibi tarafından hır-
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hızların bulunarak tecziyesi için Bakanlığımıza 
ve İçişleri Bakanlığına müracaat edildiği halde 
hırsızların meydana çıkarılmadığı adı geçen 
Hâmit Aygün tarafından şikâyet edilmekte ol
duğundan, bu hususta yapılan muamele ve alı
nan neticelerin nelerden ibaret olduğunun Ba
kanlığımızdan ve içişleri Bakanlığından yazılı 
olarak bildirilmesi istenmekte ve mezkûr öner
geye bağlı Hâmit Aygün imzalı 31 . III . J951 
tarihli mektup örneğinde de; 

Bahis mevzuu olan hırsızlık vakasiyle emni
yet mensuplarının alâkadar olmadığı, hırsızın 
aranması lâzımgelirken kendisinin ve akraba
larının evlerinin arandığı, bu sebeplerle Reisi-
eumhurluk, Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Ba
kanlıklarına mütaaddit telgraflar çekildiği hal
de bugüne kadar hiçbir makamdan cevap ala
madığı beyan edildikten sonra, Adalet Bakan
lığının emriyle olmalı ki, iki gün evvel ceza hâ
kimliği tarafından çağrılarak dükkânının nasıl 
soyulduğuna dair ifadesinin alınmasını mütaa-
kıp savcı tarafından polis marifetiyle davet edi
lerek (Güya yoldan geçen polisleri çağırıp bo
şuna aramayın, benim mağazamı savcı, emniyet 
âmiri ve dostlarımın soyduğunu söylemişim gi
bi) isnat ve iftiralarına devam edildiğinden ve 
ilerde daha fena şekilde kirletici hareketlere te
vessül edileceğinden ve çünkü savcılıkça bu
nun zımnen anlatılmış olduğundan bahisle şi
kâyet edilmekte olduğu görülmüştü*-. 

Bu konuda şikâyetçi Hâmit Aygün tarafın
dan Bakanlığımıza çekilen 10 III . 1951 tarih
li telgraf 12 . III . 1951 tarihinde alınmış ve 
mesele mahiyeti telgrafla Zonguldak C. Savcılı
ğından sorulmuştur. Yine Hâmit Aygün imza-
siyle alman 28 . III . 1951 tarihli tel üzerine 
keyfiyet telle tekit edilmiş ve hemen mahalli
ne hareketle Hâmit Aygün'ün şikâyeti hakkın
da gereken incelemenin yapılarak neticenin bil
dirilmesi de 24 . IV . 1951 tarihli telgrafla Zon
guldak C. Savcılığına tebliğ edilmiştir. 

Bu defa Safranbolu'da Zonguldak C. Savcı
sı tarafından çekilen 25 . IV .1951 tarihli tele 
göre; 

1. Hâmit Aygün'ün, Martın 3 neü veya 4. 
ncü günü gecesi dükkânının soyulduğunu ma
hallî polisine ihbar etmesi üzerine derhal ve ya

rım saat zarfında emniyet âmiri ve komiser po
lis memurlariyle birlikte hâdise mahalline gide
rek gerekli keşif ve tahkikatı yapmışlardır. Bu 
cümleden olarak şikâyetçinin şüpheli gösteıdiği 
şahıslav isticvap edilmiş ve bunlarla birlikte di
ğer bâzı kimselerin evlerinde arama yapılmışsa 
da hiçbir delil elde edilememiştir. İki gün sonra 
mahallî C. Savcılığı tarafından yapılan keşif ve 
soruşturma neticesinde de aynı sonuca varıl
mıştır. Birinci keşif esnafında dükkânda hır
sızlık yapıldığını ilk bakışta ifade edecek bir 
karışıklık görülememiştir. Altın kaplı saatler, 
Avrupa kumaşları, yüksek.kıymetli gömlek ve 
kadın çorapları gibi kıymetli eşyaların yerlerin
den ve istifleri bozulmadan diğeri arasından se
çilerek alınmış olduğu iddia edilmiş ve durum 
da böylece müşahede olunmuştur. Çalındığı id
dia olunan saat miktarının hakiki mevcudun
dan az bulunduğuna ve hırsızlığın yapıldığı 
iddia edilen gecenin sabahı, yani Pazar günü 
bu dükkânda bulunan bir şahıs tarafından 
pencereden dışarı boş kutular atılarak temizlik 
yapıldığına dair bâzı beyanlar sebketmiştir. 
Dükkâna girildiği iddia olunan pencerenin 
üst kısmına tesadüf eden ve girip çıkmaya bir 
mâni teşkil etmiyen kaim tahtaların kırılmış 
olmasına rağmen ittisalindeki dükkânlarında 
yatan şahıslar geceleyin hiçbir ses ve gürültü 
işitmediklerini söylemişlerdir. Ardiyeden dük
kâna açılan kapının iki yanı açık ve kutularla 
kapatılmış haldedir. Bu itibarla kapı açılmadan 
buradan kolaylıkla içeri girilmesi mümkün 
iken kapı yanları tazyik edilerek açıldığı his
sini veren eserler bulunmuştur. Bâzı kimseler, 
müştekinin borçları olmasından dolayı alacak
lılarına karşı böyle bir hareketi ihtiyar etmiş 
olması ihtimalini beyan ve şahadet etmişlerdir. 
Şu duruma ve şikâyetçinin sanık gösterdiği 
şahıslar hakkında bir delil bulunmamasına gö
re, tersine olarak müştekinin vukubulmadığmı 
bildiği hırsızlık fiilini tasni ile ihbar ettiği ka
naatine varılarak asıl sanıklar hakkında takip
sizlik kararı verilmekle beraber şikâyetçi Hâ
mit Aygün hakkında T. C. K. nun 283 ncü 
maddesine tevfikan âmme dâvası açılmış ve 
duruşmanın 2 . V . 1951 tarihine bırakılmış ol
duğu, 

2. Hakkında böyle bir dâvanın açılmasm-
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dan, kendisinin ve akrabasının evlerinin aran- j 
masından müteessir olan şikâyetçinin bu tees- j 
sür saikasiyle ilgili memurların doğru hareket I 
etmediklerinden bahisle Yüksek makamlara 
şikâyette bulunduğu, bundan başka haysiyet 
kırıcı şekilde memurlar aleyhinde söz sarf ettiği 
duyulduğundan, bundan dolayı da müşteki 
hakkında tahkikata başlanmışsa da henüz bir 
neticeye varılmadığı, 

3. Hamit Aygün'ün kardeşi Abdürrah-
man'ın kaym biraderi Avni tarafından istan
bul'dan kendisine yazılan mektupta, eşyala
rın İstanbul'da Yaşar adındaki bir şahsın nez-
dinde görüldüğü bildirilmiş olduğundan Hamit 
Aygün'ün istanbul'a gittiği bunun üzerine 
savcı tarafından İstanbul zabıtasiyle temasa 
geçilerek işin takip edilmekte olduğu ve he
nüz bir neticenin elde edilemediği anlaşılmıştır. 

Tahkikatın gereği veçhile ve etraflı bir su
rette tamik edilerek kesin bir neticeye varma
dan Hamit Aygün hakkında cürüm tasnii su-
çundan dâva açılması ve memurları şikâyet 
ettiği ve yine memurlar aleyhinde şu veya bu 
şekilde sözler sarf ettiği ileri sürülerek bundan | 
dolayı da ayrıca tahkikata girişilmesi dikkate I 
şayan bulunmuştur. 

Hırsızlık olayının tahkikmda ve şikâyetçi 
hakkında takibat ve tahkikata geçilmiş olma
sında mahallî C. Savcısı ve ilgili zabıta âmir 
ve memurlarının kanuna uymayan bir fiil ve 
hareketleri mevcut olup olmadığı hususlarının 
müfettişlikçe tahkikma tevessül edilmiş ol
makla beraber, tahkikatın derinleştirilmesi 
ve işin âzami derecede önem ve hassasiyetle 
takip ounarak suç faillerinin ve çalman eşya
nın en kısa bir zamanda ve her halde meydana 
çıkarılması lüzumu da Zonguldak O. Savcılığı
na tebliğ olunmuş ve bu iş Bakanlığımızca ta
kip edilmekte bulunmuştur. 

Diğer taraftan, takipsizlik kararma bağlan
mış olan soruşturma kâğıtları ile şikâyetçi hak
kında girişilmiş bulunan hazırlık tahkikatı ev
rakı mahallinden istenilmiş olup tetkikat neti
cesine göre kanuni gereğine tevessül oluna
caktır. 

Saygılarımla arzederim. 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu | 

1951 O : İ 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Şube : 6 
Dosya : 63211-3161 

Numara : 28509 
16 Mayıs 1951 

özeti: Hamit Aygün'ün şikâ
yeti Hk. 

T. C. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . IV . 1951 gün ve (Kanunlar Müdürlüğü) 

6/257-1695-3580 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Karabük'te Hamit Aygün'e ait İnci mağaza

sında vukubulan hırsızlık hâdisesi hakkında 
yaptırılan tahkikata dair not ilişik olarak su
nulmuştur. 

Yüksek bilgilerine saygı ile arzederim. . 
İçişleri Bakam Y. 

Ö. Şahinbaş 

Soru: 
Zonguldak Milletvekili Sayın Muammer Ala-

kant tarafından verilen yazılı soru önergesinde: 
Karabük'te İnci mağazası sahibi Hamit Ay

gün'den aldığı mektupta, mağazadan çalınan 
on bin liralık emtianın hırsızlarının bulunması 
ve tecziyesi için Adalet ve İçişleri Bakanlıkları
na müracaat ettiği halde bir cevap alamadığın
dan ve faillerinin meydana çıkarılmadığından 
şikâyet edildiği bildirilmekte olduğundan bu 
hususta yapılan muamele ve alman neticelerin 
nelerden ibaret olduklarının yazılı olarak tav
zihini istemektedir. 

Cevap: 
Hamit Aygün'ün bu hususta daha evvel 

Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlığımıza vâki şi
kâyeti üzerine keyfiyet telefonla Zonguldak 
Valiliğinden sorulmuştu. Alman cevapta: 

Hamit Aygün'ün dükkânından yedi bin lira 
kıymetindeki bâzı eşyasının çalındığı hakkında 
yaptığı şikâyet üzerine hâdiseye elkonulmuş ve 
keyfiyet mahalli C. Savcılığına bildirilmişti. C. 
Savcılığınca tahkikat devam etmekte iken müş
tekinin vâki şifahi müracaatı üzerine bizzat Em
niyet Genel Müdürü bu hırsızlık hadisesiyle 
meşgul olarak İstanbul'da bu.suçun faili yaka
lanmış ve tevkif edilmiştir. 
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İHamit Aygûn zabıtanın gösterdiği bu yakın 

alâka ve başarıdan dolayı Emniyet Genel Mü
dürünü ziyaret ederek teşekkürlerini ifade et
miştir. 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyocıgüler'in, telefon tesis ve muhabere ücret
lerinin indirilmesi hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Ulaştırma Bahanı S ey fi Kurtbek'-
in cevabı (6/284) 

Sayın T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Ankara: 

özeti : Yazılı soru Ulaş
tırma Bakanlığından 

Seçim çevremde, seçmenlerimin haklı bul
duğum bir talebini ortaya koyarak, bunun tet
kik edilmesini rica ederim: 

Halk telefon tesis ücretlerinin pahalı oldu
ğundan şikâyet etmektedir. Telefon edinmek 

* istiyen binlerce vatandaş, bir taraftan telefon 
tesis ücretlerinin öte taraftan muhabere ücret
lerinin ağırlığından şikâyetle bunların tenzil 
edilmelerini temenni etmektedirler. 

P. T. T. İşlerinden Devletin zarar etmekte 
olduğunu düşünerek: 

A) Ankara'da düşürülen telefon tesis üc
retlerinin diğer şehir, kasaba ve bucaklarla 
köylerde tenzili düşünülmekte midir? 

B) Telefon muhabere ücretlerinin bir yıllık 
abone bedelinin tenzili mülâhaza edilmekte 
midir? 

C) Telefon muhabere ücretinin yıllık üc
retinin tenzili mümkün görülmediği takdirde, 
500 muhabereden sonraki beher muhabere üc
retinin beş kuruşa tnzili sağlanmak suretiyle 
milyonlarca muhabereye imkân verilmesi ve ge
lirin bu tarik ile artırılması ve bu hususların 
radyo, gazete ve sair ilânlarla halkımıza duyu
rulması düşünülmekte midir? 
Bu hususların Sayın Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

25 . IV . 1951 

Abdürrahman Boyacıgiller 
Avukat 

Zonguldak Milletvekili 

. İ&6İ 0 : İ 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 

Sayı : 914/2Ü1Ü9/A 

T. B. M. M. BaşkaailığMra 
6/284 -1792/3782 sayı ve 7 . V . 1951 T. Y. K: 
Telefon tesis ve muhabere ücretlerinin indi

rilmesi hakkında Zonguldak Milletvekili Abdür
rahman Boyacıgiller tarafından verilen yazılı 
soru önergesi tetkik edildi. 

1. Ankara telefon santrallerinde 4000 den 
fazla boş numara vardır. Şebekesi de her iste
yen© telefon verilmesine müsait bulunmaktadır. 
Diğer şehir ve kasabalarımız gerek santral ge
rek şebeke bakımından bu kadar müsait bir va
ziyette değildirler. Bu itibarla telefona rağbeti 
celibederek mevcut boş numaraların *daha kısa 
bir zamanda dolmasını temin maksadiyle Anka
ra'da ilk 100 metrelik tesis ücreti, 180 liradan 
90 liraya indirilmiştir. 

2. ikinci Dünya Harbinden önce santrali 
otomatik olan yerlerde 500 konuşmaya kadar se
nelik abonman ücreti 25 lira, beher fazla konuş
ma, 4 kuruş idi. Hâlen 500 konuşmaya kadar 
senelik abonman ücreti 50 lira, beher fazla ko
nuşma 11,5 kuruştur. Harbden evveline naza
ran pahalılık nispeti ortalama beş misli artmış 
bulunmasına mukabil, albonman ücretine ancak 
bir misli, fazla konuşma ücretine ise, iki mis
li kadar zam yapılmıştır ki, bunların da yüzde 
onu Millî Müdafaa Vergisi olarak Maliyeye ve
rilmektedir. Bu itibarla abonman ve fazla ko
nuşma ücretlerinde hâlen bir. indirme yapılma
sına mahal ve imkân görülememektedir. Bunun
la beraber, şehir içi fazla konuşma ücretlerin
de, önergede bahsedildiği veçhile, yüzde el
liden fazıla bir tenzilât yapılmakla trafiğin bir 
miktar artması temin edilse bile bu artışın kay-

i bedilen varidattı karşılayacak dereceye hiçbir va
kit ulaşamıyacağı muhakkaktır. Muayyen bir 
şehirde beher aboneye isabet eden ortalama ko
nuşma miktarında ücretin rolü hiç mesabesinde
dir. Trafikte büyük artışlar her şeyden ziyade 
abone adedinin artmasına bağlıdır. 

Ancak, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 8 ve 44 noü maddelerine tevfikan abone
lerden 500 konuşma için ayrıca 15 lira ve beher 
fazla konuşma için de 3,45 kuruş belediye hisse-

I siyle asker ailelerine yardım payı tahsil edilerek 
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belediyelere teslim edilmektedir. P. T. T. İda
resiyle hiçbir ilgisi olmıyan . bu verginin alın
masından sarfınazar edildiği takdirde, halkın 
abonman ve fazla konuşma için hâlen ödemekte 
olduğu para kendiliğinden % 23 nispetinde in
miş olacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzeylerim. 
Ulaştırma Bakanı 

Seyfi Kurtbek 

9. -— Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in, 
et (veya balık) malzeme vs tesisleri için Marshall 
Yardımı çerçevesinde memleketimize tanınmış 
olan yardımların iptal edildiği hakkındaki ha
berin doğru olup olmadığına dair sorusuna Dış
işleri Bakanı Fuad Köprülü'nün yazılı cevabı 
(6/289) 

2 Mayıs 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan

lığına 
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ-
lot buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Et (veya balık) malzeme ve tesisleri için 
Marshall Yardımı çerçevesinde memleketimize 
tanınmış olan yardımların iptal edildiğine dair 
bir haber duyulmuştur. Yanlış olmasını temenni 
ettiğimiz bu haber duğru mudur? 

Eğer doğru ise: 
1. İptalin mahiyeti, taallûk ettiği kredile

rin miktarı, iptal için ilgili makamların resmen 
beyan ettikleri sebep nedir? 

2. Yapılmış fakat bedeli henüz tamamen 
ödenmemiş siparişlere şâmil midir? Şâmil ise 
bu suretle kendi kaynaklarımızdan ödememiz 
gerekecek miktar nedir? 

3. Ödenmiş miktarların istirdadı bahis 
mevzuu ise, mahiyeti ve miktarı? 

T. C. 
Milletlerarası İktisadi 

İşbirliği Teşkilâtı 16 . V . 1951 
İşareti: 602/TMO - 2 

Numarası: 22 - D/14730 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek 
Makamına 

Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alınan 

.1%1 Ö : İ 
7 . V . 1951 tarih ve 1797/3792 - 6/289 No. İu 
yüksek yazılariyle et malzeme ve tesisleri için 
Marshall Yardım çerçevesinden memleketimize 
tanınmış olan yardımların iptal edildiği hak
kındaki haberin doğru olup olmadığına dair 
Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine cevap teşkil 
etmek üzere aşağıdaki malûmatı arzediyorum. 

Malûmları olduğu veçhile Lou Menges Plânı 
mucibince Erzurum, Konya, İzmir, Ankara, İs
tanbul, Samsun, Trabzon, Seyhan ve Elâzığ'da 
birer et kombinası, İskenderun ve Zonguldak'ta 
soğuk hava depoları. Kayseri ve Malatya'da 
birer buz fabrika ve deposu yapılacaktı. Bu 
programın finansman tutarı 17 601 980 lirası 
iç ve 45 813 869 lirası dış olmak üzere 63 415 849 
liraya baliğ olmakta idi. Ancak sonra yapılan 
hesaplarda bu tahminin hakikata pek uymadı
ğı görülmüş ve inşaat safhasında bunun 100 
hattâ 150 milyon Türk lirasına baliğ olacağı 
tahmin edilmiştir. 

Bu plânın tatbiki neticesi Almanya'da 14, 
Danimarka'da 1, İngiltere'de 8 ve Amerika'da 
11 firmaya 7 700 903,65 dolarlık malzeme si
pariş edilmiştir. Bu siparişlerden yalnız 
1 469 944,15 doları Amerika'dan yapılmıştır. 
Mütebakisi Avrupa'dandır ve netice itibariyle 
keşide hakları kullanılmak suretiyle yapılmış
tı ı\ 

Bu siparişler verildikten sonra Ankara'daki 
İktisadi İşbirliği Misyonu tavsiyesiyle Toprak 
mahsulleri Ofisi nezdine Müşavir olarak verilen 
Mckee ve Wilson yaptıkları tetkikat neticesin
de Türkiye'de bu vüsatte bir sanayi kurulma
sının iktisadi olaylarla doğru olmadığı netice
sine varmışlar ve programın küçültühnesini 
taysiye etmişlerdir. Bunların plânına göre Er
zurum ve Konya'da birer kombina, İstanbul, 
Ankara, Kayseri, Trabzon ve Zonguldak'ta da 
soğuk hava depoları tesis edilecektir. Bu plâ
nın tatbiki 28 milyon Türk lirasına mal ola
caktı i*. 

Ancak bu teklifin kabulü halinde Ankara ve 
İstanbul kombinalarına ait olup bir kısmı Avru
pa'ya ve bir kısmı da Amerika'ya sipariş 
edilmiş olan malzemenin iptali gerekmekte 
idi. Halbuki İstanbul ve Ankara beledi
yeleri bu tesisatın finansman işlerini üstlerine al
mak istiyerek siparişlerin iptal edilmemesini ta
lep etmişlerdir. Hükümet de bir yandan sipariş-



lerin verilmiş olması dolayısiyle iptal halinde fab
rikaların tazminat talebedeceklerini, diğer taraf
tan da belediyelerin talepleriyle bilhassa finans
man yükünden kurtulacağını ve bunun mahalli 
belediyelerce verileceğini nazarı itibara ala
rak kabul etmiş ve Lou Menges Plânına 
göre yine büyük bir tasarruf sağlıyan bu 
üçüncü plânı,. yani Ankara, İstanbul, Er
zurum ve Konya'da et kombinaları ve İstanbul, 
Ankara, Kayseri, Trabzon ve Zonguldak'ta so
ğuk hava depoları tesisini mutazammın olan plâ
nı tasvip ve bunu ECA Misyonuna teklif etmiş
tir. Bu 4 kombinanın işliyebilmesi için henüz si
pariş edilmemiş olan 450 000 dolarlık bir sipari
şin verilmesi lâzımdır. 

Hükümet halen bu mevzuu< gerek buradaki 
ECA Misyonu, gerek Washington'daki ECA İda
resiyle müzakere halindedir. Program üzerinde 
mutabakat hâsıl olmadığı takdirde bu hususta 
Amerikalılar tarafından verilen tasvibin iptali 
ve ödenen paraların istirdadı cihetine gidilmesi 

B : 78 18 .5 .1951 O : ı 
İktisadi İşbirliği İdaresinin nizamname ve tali
matnamesi icabındandır. Amerikalılarla aramız
da mevcut İktisadi İş Birliği Anlaşması hüküm
leri de bu hususta sarihtir. 

Müzakereler bilhassa İstanbul ve Ankara Mn 
kurulacak et kombinalarının yapılıp yapılmama
sı ve siparişi iptal edilecek malzeme üzerinde ce
reyan etmektedir. İptal halinde istirdat veya ip
tal şeklinde göreceğimiz ziyan yukarda da arze-
dildiği gibi 1 469 944,15 $ nispetinde olacaktır. 
Halen içinde bulunduğumuz müzakere vaziyetini 
- mahrem cereyan ettiğinden - müsaade buyuru-
lursa burada izah etmiyeceğiz. Zamanında Bü
yük Millet Meclisine ve talepte bulunacak olan 
Sayın Cahid Zamangil'e ve diğer Büyük Millet 
Meclisi üyesi arkadaşlara gerekli malûmatın veri
leceği pek tabiidir. 

Saygılarımla arzederim. 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

» e - « 

DÜZELTÎŞLER 

75. nci Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 153 S. sayılı basmayazının (Bütçe Komisyonu 
raporu) nun altındaki imzalardan Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüboglu'nun isminin üzerine 
aşağıdaki şerh yazılacaktır. 

«Prensibe iştirak ediyorum. Ancak bu hal sadece P. T. T. ye inhisar etmez. Diğer katma bütçeli 
daireler için de ayni şeyin düşünülmesi lâzımgelir. 

Bu itibarla Muhasebei Umumiye Kanununun alâkalı hükmünün değiştirilmesi cihetine gidilmesi 
muvafık olurdu.» 



, ? : ^ 

^ ^ r 

f. B. M. M. Batmsvi 



S. Sayısı: 156 
Millî Piyango Teşkiline dair olan 3670 sayılı Kanunun 7 nci ve 
10 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /120) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1793,6/183 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Piyango teşkiline dair 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunun 7 ve 10 ncu madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . I . 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, t , s • A, Menderes 

GEREKÇE 

Millî Piyango teşkili hakkındaki 3670 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince biletlere her keşidede 
isabet edecek ikramiye ve amorti bedellerinin tediyesine bir karşılık olmak üzere Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından Piyango İdaresinin geçmiş çekilişler hâsılatından ortalama 6 milyon, lira civarında 
bir meblâğ bloke edilir ve bu blokaj mukabilinde banka bilet hâmillerine ikramiye ve amortile
rin tediyesini taahhüt ederdi. 

Bu kadar ehemmiyetli bir meblâğın mahza bir taahhüt zımnında bankada gayrimüsmir bir şe
kilde bulundurulmasındaki mahzur göz önüne alınarak karşılığın gelir getiren bir kıymetle tesisi 
düşünülmüş ve Hazine kefaletiyle çıkarılmış bulunan Tasarruf Bonosu limitinin artırılması hakkın
daki 4120 sayılı Kanuna bahis mevzuu karşılığın tasarruf bonosu olabileceği hakkında bir hüküm 
konulmuştur. 

Bu hüküm sayesinde idare gelirinin blokaj sürelerinde faizsiz olarak beklemesi önlenmişse de 
hâsılatın senesi içinde Hazinece gelir kaydedilememesi hali devam etmiştir. 

Bir taraftan bu mahzur diğer taraftan tedavüldeki tasarruf bonolarının gittikçe azalması karşı
sında Merkez Bankasınca bilet hâmillerine karşı yapılacak taahhüdün nakit veya Hazine bonosu
na istinat ettirilmesi düşünülmüştür. 

Tasarının diğer maddesine gelince, bunda da biletlerin hâmillerine mahsus olduğu açıklan
makta, ikramiye veya amorti bedellerinin bir sene zarfında tahsil edilmediği takdirde, idarece 
irat kaydolunacağı tasrih olunmaktadır. 

Biletlere ve alınmıyan bedellere halen uygulanan usuller de esasen bunlardan ibarettir. Bu de
fa kanuniyet iktisap etmeleri için görülen lüzum piyango biletlerine mahsus özellikleri lâyikiyle 
bilmiyen bâzı hâmillerin zevaliyet iddiasiyle vâki mütalâlebelerini önlemekten ibarettir, 



Maliye Komisyonu raporu 

• T.B.MM. 
Midiye 'Komisyonu 

Esas No. 1/120 
Karar No. 25 

1 . II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Piyango Teşkiline dair 11 temmuz 1939 
tarih ve 3670 sayılı Kanunun 7 ve 10 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
tasarısı komisyonumuza havale buyurulmuş ol
makla Maliye Bakanlığı temsilcisi ile Millî Pi
yango Müdürü hazır bulundukları halde in
celendi. 

Gerek Maliye Bakanlığı temsilcisi ve gerek 
]#illî Piyango Müdüyü verdikleri izahlarda, tek
lif olunan değişikliğin bir taraftan Millî Pi
yango İdaresine ait altı milyon lira gibi mühim 
bir meblâğın muattal bırakılmasını ve diğer 
t a r a f ı n bâzı piyango biletlerinden doğan ihti
lâfların önlenmesini istihdaf ettiğini belirttiler. 

Yapılan müzakere sonunda, 4120 sayılı Ka
nun gereğince tasarruf bonolarının Merkez Ban
kası tarafından nakid yerine kabul edil
mesi sayesinde, Millî. Piyango İdaresinin % 4 
faiz getiren hu bonoları ikramiye ve amorti te-
diyatı karşılığı olarak Merkez Bankasına tevdi 
ettiği, ancak bu bonoların tasfiyesi cihetine 
gidildiğinden, Hazine Bonolarının bunların 
yerine ikamesi suretiyle hem adı geçen idareye 
parasını işletmek ve hem de Hazineye, Millî 
Piyango gelirini tahassül ettiği anda büt

çece irat kaydetmek imkânlarını sağlıyacağı 
neticesine varılmıştır. Zayi piyango biletle
rimden doğan ihtilâfların ise, 3670 sayılı Kanu-
nujn onuncu maddesinde yapilması derpiş olunan 
derişiklik sayesinde önüne geçileceği kanaati hâsıl 
olmuştur. 

| Tasarının tümü kabul edildikten sonra mad
delerin müzakeresinde değiştirme yapılmasına 
lü^um görülmemiş ve tasarı oy birliğiyle tasvip 
olunmuştur. 

j Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
bu^urulmak »zere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu . 
Başkanı 

Rize 
/ . Akçal 

Kâtip 
Zonguldak 

Mardin 
A. Kalav 
Samsun 

Ş. Vluçay 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen . 

Malatya 
E. Doğan 

Muş 
F. Kılıçlar 
Seyhan 

Z. Akçalı 
Trabzon 
T. Koral 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/120 
Karar No. 79 

Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı 
Kanunun 7 nci ve 10 ncu maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 19 . I . 1951 
tarihli ve 6/183 sayılı tezkeresiyle sunulan ka-

Yüksek Başkanlığa 

30 . IV . 1951 

nun tasarısı Maliye Komisyonu raporiyle birlik
te komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
Bakanlığı temsilcisi, Millî Piyango Müdürü ve 
Tüikiye Cumhuriyet Merkez Bankasından davet 
olujıan uzman huzıiriyle incelenip görüşüldü. 

JHükümet gerekçesinde; Millî Piyango teşki-

( S. Sayısı : 1^6 ) 
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li hakkındaki 3670 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
gereğince biletlere her keşidede isabet edecek 
ikramiye ve amorti bedellerinin tediyesinde bir 
karşılık almak üzere Cumhuriyet Merkez Ban
kası, Piyango İdaresinin geçmiş çekilişler hası
latından ortalama 6 milyon lirayı bloke" ederek 
bu blokaj mukabilinde bilet hâmillerine ikrami
ye ve amortilerin tediyesini taahhüt ettiğinden 
dolayı fazla bir miktarda olan bu meblâğın mah-
za bir taahhüt mukabili olarak Bankada semere 
vermiyen bir şekilde bulundurulmasındaki mah
zuru önlemek ve aynı kanunun 10 ncu maddesi
nin tadili ile de biletlerin hâmillerine mahsus 
olduğunu ve tahsil olunmıyan ikramiye ve 
amortilerin bir sene müddet geçtikten sonra 
idarece irat kaydolunmasım temin etmek mak-
sadiyle tasarının hazırlanmış olduğu bildiril
mektedir. 

Komisyonumuz tasarının tümü üzerinde yap
tığı görüşmelerden sonra maddelerin müzakere
sine girmiş ve raportörün verdiği izahata naza
ran, 4120 sayılı Kanunla bahis mevzuu karşılığın 
tasarruf bonosu da olabileceği kabul edildikten 
sonra idare gelirlerinin blokaj müddetince fa
izsiz beklememesi önlenmiş ise de hâsılatın se
nesi içinde Hazinece gelir kaydedilmemesi mah
zurunu bertaraf etmek, diğer taraftan tedavül
deki tasarruf bonolarının gittikçe azalması kar
şısında Merkez Bankasınca bilet hâmillerine 
yapılacak taahhüdün nakit veya Hazine bono
suna istinat ettirilmesi düşüncesiyle birinci 
maddenin hazırlandığı ifade olunmuştur. 

Hükümet tasarısının birinci maddesindeki 
«Bu banka hakkındaki 1715 sayılı Kanunun 
muaddel 38 nci maddesi gereğince mezkûr ban
kaca iskontoya kabulü caiz Hazine bonosu tev
di edilerek tesis olunur. Karşılık olarak tevdi 
edilecek bonoların bir banka tarafından ibra
zına mahal yoktur» ibaresinin, Merkez Banka
sı Kanununun umumi prensibine muhalif olma
sı dolayısiyle maddeden çıkarılması ve yerine 
«Hazine bonosu tevdii suretiyle tesis olunur» 
kaydının konulması ile madde tadilen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi; zayi piyango bi
letlerinden doğan ihtilâfların hallini istihdaf et
miş ve bu maksatla Millî Piyango biletlerinin 
hâmiline mahsus olduğunu, ikramiye ve amor
tilerin ödenmesi için biletlerin bir senelik müd
det içinde ibrazının şart bulunduğunu, zayi ol

duğu bildirilen biletlerin fiilen ibraz edilmedik
çe ikramiye ve amortilerin verilmiyecegini tas
rih etmiştir. 

Millî Piyango İdaresine ibraz olunacak bi
letler için ledelicap mahkemeye müracaat edil
mesi ve mücbir sebepler karşısında bu müddetin 
10 seneye çıkarılması ve bu suretle vatandaş 
hukukunun muhafaza edilme&i mütalâası ileri 
sürülmüş ise de, bir şansa iştirak keyfiyetinden 
başka bir mahiyet taşımıyan bu husus hakkın
da Garp memleektlerinde de aynı hukuki reji
min câri olduğu ve idareye bilet ibrazı müdde
tinin altı aya münhasır bulunduğa bu hususta
ki tetkik&t raporunda ve verilen izahattan an
laşılmış olduğundan madde, üzerinde yapılar 
kelime değişikliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul 
edilmiş ve Kamutayın onayına arzedihnek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan V. Sözcü 
Burdur Çanakkale Afş̂ on K. 

F. Çelikbaş E. Kalafat A. Vm*&ghı 
Antalya Ankara Bahkesir 

A. Sanoğlu M. Baymmoğlu E. Buâakoğhı 
Çasakkale Erzincan Eskişehir 

K. Akmantar N. Pekcan A. Potuoğlu 
Giresun istanbul İzmir 
M. Şener A. H. Başar B. Bilgin 

Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay B. Birand M. A. Ülgen 
Malatya Mardin Seyhan 
M. 8. Eti Dr. K. Türkoğlu Dr. 8. Barı 

Trabzon Urfa 
S. F. Kalaycıoğlu Dr. F. Ergin 

Beş üyenin muhalefet şerhi : 
Tasarının 2. maddesinin üçüncü fıkrasınr 

da mevcut olan : «Çekilişten evvel veya sonra 
her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildiri
len biletlerin sahiplerine, bilet ibraz edilme
dikçe ikramiye veya amorti verilmez.» hük
münün kaldırılmasına ve ikinci maddenin so
nuna ; «mücbir sebepler zuhurunda bu müd
det beş senedir.» fıkrasının ilâvesine aşağıda
ki sebeplerle kaani bulunarak muhalefet edi
yoruz : 

1. Üçüncü fıkradaki : « zayi olduğu 
bildirilen biletlerin sahiplerine . . . . » cümle
sinden anlaşıldığı üzere ihtilaf mevzuu olatei-
leeefe bitetter, Piy»»g© İdaresinin satmış ol-

( S. Sayısı: 156 ) 



duğu ve bu suretle bu idarenin tasarrufundan 
çıkarak alıcı tasarrufuna geçmiş olan biletler
dir. Şu halde bu nevi biletler üzerinde İda
renin mülkiyet hakkı kalmamıştır. Binaen
aleyh ihtilâf, bileti İdareden satın almış olan 
ile bu bilet üzerinde her hangi bir sebeple hak 
iddia eden arasında cereyan edecektir, o tak
dirde ise bu fıkra maksadı temine kâfi gelmi-
yeeektir. Çünkü ihtilâfın hallini umumi hü
kümlerden ve mahkemelerin gözünden ayıra
rak sadece bu fıkranın kayıtları içine sok
makla vatandaşın Anayasa ile tanınan dâva 
hakkını nezederek Piyango İdaresinin mutlak 
takdirine terketmektedir. Bu hâl ise vatan
daş haklarının ihlâli ve iskatı neticesini do
ğurmakla beraber İdareye karşı mevcut umu
mi itimadı sarsmaya kadar gidebilir. 

2. Aynı ikinci maddenin son fıkrasında
ki : «Çekiliş gününden itibaren bir yıl içinde 
ibraz edilmiyen biletlere ait ikramiye ve amor
tiler tutarı Piyango İdaresince irat kaydo
lunur.» hükmü de, ikinci maddeden çıkarıl
ması lüzumunu yukarda arz ve izah ettiğimiz 
üçüncü fıkrayı, vatandaş hakları aleyhine 
takviyeye yaramaktadır. Zira bu son fıkra-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Piyango teşkiline dair 11 Temmuz 1939 
tarih ve 3670 sayılı Kanunun 7 ve 10 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 . V I I . 1939 tarih ve 3670 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Her keşide biletlerinin tevziinden evvel o 
keşide ikramiye ve amortilerinin tamamının kar
şılığı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dinde, Piyango idaresince nakit, veya bu Banka 
hakkındaki 1715 sayılı Kanunun muaddel 38 
nci maddesi gereğince mezkûr Bankaca iskonto-
ya kabulü caiz Hazine bonusu tevdi edilerek te
sis olunur. Karşılık olarak tevdi edilecek bonola
rın bir banka tarafından ibrazına mahal yok
tur. Cumhuriyet Merkez Bankası, ikramiye ve 
amortilerin tediyesini taahhüt eyler. Bu taahhüt 
Millî Piyango biletleri üzerinde tasrih edilir». 

daki bir senelik ibraz müddeti çok kısadır. 
Fairaza çalman veya sahibinden zorla alman 
bir piyango biletinin bir sene zarfında idare
ye i ibraz edilememesi varit olduğu gibi miras 
ihtilâfları, ağır hastalık, cinnet, su baskınları, 
yalgınlar ve deprem gibi mücbir sebeplerle de 
yhİe bir senelik çok kısa zaman zarfında pi
yango biletinin idareye ibraz edilmesine fii
len imkân elde edilemiyebilir. Bu hâlleri der
piş eden biz muhalif arkadaşlarınız teminatlı 
bir çare olmak üzere ikinci maddenin en so
nuna : «mücbir sebeplerin zuhurunda bu müd
det beş senedir» fıkrasının ilâvesine tarafta
rız. Ki bu fıkra sayesinde, mücbir sebeplerin 
neler olduğunu, varit bulunup bulunmadığını 
mahkemeler tesbit ve takdir edeceği için bu 
yoldan vatandaşın dâva hakkı da korunmuş 
ve bertaraf edilmemiş olacaktır. 

Bolu Elâzığ 
M. Güçbümez Ö. F. 8anaç 

İstanbul. Kastamonu 
C. Türkgeldi II. Türe 

Van 
F. Melen 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Milli Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Ka
nunun 7 ve .10 ncu maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 1 . V I I . 1939 tarihli ve 3670 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşagıdaiki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Şer keşide biletlerinin 'tevziinden evvel o ke
şide jikramiye ve amortilerinin tamamının kar
şılığı ; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dindje, Piyango İdaresince nakit veya hazine bo
nosu tevdii suretiyle tesis olunur. 

Cumhuriyet Merkez Bankası, ikramiye ve 
amortilerin tediyesini taahhüt eyler. Bu taahhüt 
Millî Piyango biletleri üzerinde tasrih edilir. 

«•» 

( S. Sayısı : 156 ) 



S. Sayısı: 157 
Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan eserlerin korunma, 
bakım ve restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir danışma kurulu kurulması hakkında kanun tasarısı ve 

İçişleri ve Bayındırlık Komisyonları raporları (1 /14) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Oenel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1560, 6 - 821 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon işlerinde 
uyulacak prensipleri kararlaştırmak üzere, bir danışma kurulu kurulması hakkında olup Bakanlar 
Kurulunca 20 . I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

~ Başbakan 
1 §. Oünaltay 

GEBEKÇE 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde mimari ve tarihî kıymeti haiz 2000 i mütecaviz cami ol
mak üzere yurdun her tarafına serpilmiş (3000) e yakın han, hamam, kervansaray, türbe, medrese 
ve saire gibi eski eserler bulunmaktadır. Bunlardan sanat değeri büyük olanlarla Türk'lerden 
önceki çağlarda Anadolu'da yaşamış milletlerce inşa edilip sonradan camie kalbediilmiş olanlar
dan zamanımıza kadar kalabilenler, uluslararası bir kıymet taşımaktadır. Bu âbidelerin onarım 
ve restorasyonları, şimdiye kadar ciddî ve teknik bir kontrola tâbi tutulmadığından tamir faali
yetlerinden her zaman yüzde yüz iyi netice alınamamıştır. 

Bu gibi hataların tekerrürünü önlemek ve kıymetli eserlerin asıllarındaki güzellikleri ve 
sanat değerleriyle muhafazasını temin etmek için bâzı yabancı memleketlerde olduğu gibi Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne ait kıymetli eserlerin onarım ve restorasyon işlerinde de uyulacak prensip
leri tesbit ve tatbiklarmı kontrol ve takip etmek üzere, bir danışma kurulunun ihdası zaruri gö
rülmüştür. Esasen 1950 yılı Bütçesine bu maksatla lüzumu kadar tahsisat da konmuş ve keyfiyet 
Bütçe Komisyonunca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kurul ile istihdaf edilen gayenin tahakkuku için üyelerin urbanizm, estetik, mimarlık, 
arkeoloji, sanat tarihi ve teknik bakımından temayüz etmiş, yahut anıtlarla ilgili ciddî etüdler yap
mış kimseler arasından seçilmesi uygun görülerek tasarıya ona göre hüküm konmuştur. 

Kurulun görevlerinin ve çalışma tarzının belirtilmesi tüzüğe bırakılmıştır. 

ar. / / . 1950 

• 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

jşm^o.j.^ 
Kgrar No. 27 

1 .III . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz eser
lerin korunma, bakım ve restorasyon işlerinde 
uyulacak prensipleri kararlaştırmak üzere bir 
(Danışma) kurulu kurulması hakkında, sabık 
iktidar hükümeti tavafından hazırlanan kanun 
tasarısının Komisyonumuzda ilk müzakeresi es
nasında, bu kanunun yajlnız Evkafa ait asar 
hakkında olmayıp Hükümet, özel idare, bele
diye, köy hükmî şahsiyetleri ve hakiki şahıslar 
yedlerinde mevcut bu kabîl bilûmum asara teş
mil edilecek âm ve şâmil bir kanun mahiyetinde 
ve kesin karar veren bir teşekkül vücuda geti
recek, gaye ile hazırlanması prensibi kabul edi-
Jipt bu maksatla seçilen üç kişilik bir sn komis
yonuna kanunun yeni baştan tetkik ve tedvini 
vazifesi tevdi edilmiş; su komisyonunca Müze
ler yje. Eyka,f umum müdürlerinin de iştiraki 
ile teşekkül eden heyetin vücuda getirdiği yeni 
tasarı üzerinde komisyonda hükümet sözcüsünün 
de iştiraki ile yapılan müzakere sonunda bağlı 
tasarı mahiyet ve muhteva bakımından esasa 
uygun görülerek bâzı tadilât ile kabul olun
muştur. 

Memleketin muhtelif bölgelerinde evkaf, be
lediye, özel idare ve köy hükmi şahsiyetleri ile 
hakiki şahısların tasarrufları altında bulunan 
ve kısmen bakımsızlık, kısmen de hakiki vazi
yetleri, kıymetleri, tâyin ve tesbit edilememek yü
zünden perişan bir halde bulunan ve bugün için 
miktarları üç bin rakamının üstünde 0|lup, geti
rilen bu kanun ile bundan sonra gün geçtikçe 
adedİerîmn artacağı muhakkak olan ecdat yadi
gârı ve medeniyetimizin mücessem ve muhte
şem numuneleri âbidelerimizin, bekasını sağlı-
yacak olan bu teklif komisyonun bütün üyele
ri tarafından şükranla karşılanmış ve bu ba
kımdan teşekkül edecek heyetin sanat tarihi, 
estetik ve mimari gibi üstün sanat ye ilim şu
belerinde ihtisas sahibi kimselerden olmaları
na, memleket ve hattâ dünya çapındaki şöh
retlerden vücuda getirilmesine bilhassa dikkat 
sarf edilmiş Ve itina gösterilmiştir. 

(Komisyonumuz, teşekkül eden su komisyo-
n u i hazırladığı tasarının, birinci maddesin
deki noktai nazarı aynen kabul ile heyete 
(Anıtlar Yüksek Kurulu) ismini vererek mem
lekette evkaf, özel idare, belediye, köy hükmi 
şahjsiyetleri ve hakiki şahıslar elinde ve tasar
ruflarında bulunan, bütün tarihî anıtlar bakım, 
onanın ve restorasyon gibi.hakikaita ve her 
türjü konu üzerinde (ilmî mütalâa) bildirmeyi 
prensip olarak kabul etmiş; bu suretle eski 
eseflerin korunmasına mütedair mevcut kanu
nu^ bu kanuna muvazi bir şekilde değiştiril
melinin temennisini de zaruri bir vazife bilmiş
tir.] * • T-

Keza Komisyon yukardaki ana fikre sadık ka
larak, bu kanuna göre teşekkül edecek anıtlar yük
sek [kurulunun üyelerini ikinci maddede gösteril
diği u?;ere> Anakra, İstanbul, üniversiteleri ve Tek
nik | Üniversitesince seçilecek ikişer üye ile Gü
zel (Sanatlar Akademisinde seçilecek iki üye 
gibi yüksek ilim müesseselerinin bu mevzuda-
ki otoriteleriyle Bayındırlık, içişleri, ve Eği
timi Bakanlıklarınca seçilecek ikişer üyeden 
ve Vakıflar Umum Müdürlüğünce.seçilecek iki 
üye I ve. bu üyeler tarafından .müştereken .seçile
cek (dört üye ki ceman yirmi iki üyeden teşekkü
lün^ heyetin deruhde eylediği işlerde ilmî ve mes
lekî [kifayeti temin ve bitaraflığı teste için lüzum
lu görmüş/ayrıca bundan böyle vücut Ibulacakjıer 
üniversiteden de iki üyenin seçilmesini ye ayrı
ca da _ Vakıflar Umum Müdüriyle Eski Eserler 
ve Müzeler Umum Müdürlerini kurulun tabiî 
üyesi olarak heyete ithal etmekle kabul .eylediği 
ana jprenşibi bu suretle de teyit ve tarsin etmiş-
*ir. J 

Ijkinci madde mucibince yapılan üye seçimi
nin [Bakanlar. Kurulunun tasdiki ile tekemmül 
eyleşıesi keyfiyeti, sırf bir formalite icabı, ve 
teşekküle, yani heyete, kanuni sıfat ve bir veçhe 
vermesi mülâhazasiyle olup vazifesi ilmî müta
lâa derdetmek olan ve bu mevzuda en yüksek ve 
salahiyetli ilmî bir otorite olmaktan ibaret bu-
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İunaıi bu teşekküle Hükümetin her hangi şekil 
ve suretle müdahalesi mevzuufoahis değildir. ; 

O kadâi-ki; vâzıı kanun' bu noktai nazarını 
4 nfe^siaddedef Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği 
daimîdir.' Ancak ölüm, istifa, mazeretsiz ola
rak1 arktesı arkasına üç toplantıya iştirak etme
mek suretiyle inhilâl eder.;;) diye başlayıp de
vam eden hükmün ve (Beşinci maddedeki kurul 
kendi bünyesi içinde işlerinitertiplemek ve bu
nu bir talimatnameye bağlamak yetkisine sahip
tir) iibarestndeki ; bunu tamamlıyan maddesi ile 
açıkça tasrih oluşmuştur. 

•̂fPasfarı, heyetin mHitalâa"^e kararlarında ser-
ıbestöiye' ö derefee1 ;* ehemmiyet1 vermiş ve bu ilam 
otoriteyi mütalâalarında tamamen serbest kalma
sına o kadar! dikkat ietmiş̂ tir ki (#-neı madde
sinde Hüfcütaet teşekkülleri ve tesisleri ile hük
mi" şahsiyetler kendilerini ilgilendiren hususlar
da1 kurul karaflarma L uymaya ^mecburdur) diye 
foir^feiiküm serdetmelkle- vkurulrai 'karar ve müta
lâalarının nihai ve kesin bulduğumu hiçjbir şüp
heye yer ba*aiktoıyacâfe şekilde açıklamıştır. 

7 nci madde, yüksök-ilim erbabından teşek
kül eden* nihai ve katî karar vermeye yetkili 
bulunan bu heyetin toplantı v«e faaliyeti sirasm-
d#fcey*t üyelerine vMleeefr bir huzur hakkı tanı
makta ^-4bumm miktarınm'tâyinine Bakanlar 
Kurulunu salahiyetli kılmakta ve buna ait öde-

â - ...,•,. . . „ • 

neği de Millî Eğitim Bütçesine koymaktadır. 
Diğer maddeleri, kanunun mer'ıiyet tarihini 

ve' biı kaiiunun ylirftlHilmesine salahiyetli ve va
zifeli Öı^hıg^term^iktedir. u s*" 

'Komisyonumuzda uzun' boyîJü " Ve' müteaddit 
celsede ve su komisyonunun' teşekkülü suretiyle 

. ekseriyeti yeni baştan tedvin edileh işbu ' kanu
nun isfâfrdâî1 olunan gayeyi bihakkın sağhyâea-
ğına ittifakla karar verilerek " havalesi* gereğince 
Bayındırlık Komisyonuna tevdi edilmek üzer* 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Ko. 
Başkanı Başkan V. Sözcü 

Kırklareli Bursa Zonguldak 
F. Üstün A. Yurdabayrak 

Bu raporLKâ. 
Niğde Balıkesir Çoruh 

F. Ecer S. Başkan Z. Urat 
Çorum Diyarbakır Elâzığ 

B. Koldaş N. önen A. Demİriaş 
istanbul Kütahya Manisa 

H. Yaman Y. Aysal F. tlker 
Ordu Ordu ' Seyhan 

F. Boztepe H. Şarİan M. Kibaroğlu 
Sivas Tokad Trabzon 

R. öçten N. T. Topcoğlu Hrürhon 
Urfa Van 

R. K. Timuroğlu î. Akın 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Et08>m.iyi4 
Karar No. 12 

30. IV. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz eser
lerin korunma, bakım ve restorasyon işlerinde 
uyulacak prensipleri kararlaştırmak "üzere bir 
Danışma Kurulu kurulması hakkında sabık ik
tidar Hükûmiötî tarafından teklif edilip de içiş
leri Komisyonunda yapılan incelemeler netice
sinde Hükümet? özel idare ve belediye Ve köy 
hükmi şaiîsry&öeriyle diğer hakikik ve Ktiknii şa
hısların ellerinde buluna&-*ynı mahiyetteki eser
lere teşmilen tadil olunun kanun teklifi ve içiş
leri Komisyonunun raporu Komisyonumuzca in
celendi. 

Bariz bir ihtiyaea tfekatyûl eden tekli'f'esâs iti
bariyle' ; Komisyonumuza tasvip' edildikten son
ra teklif edileü' kanunun unvanı'5W maddeleri* 
hakkında aşâ^dakf mucipselbeplere mebnî aşa
ğıda^belirtileri değişikliklerin yapılması muvafık 
görülmüştür. 

Şöyle kir • "• ' ' "r ' ""' : v " 
1.- Kânunun 'tihvâni Içîşlerf Komisyonunca 

ka'büîedflen1 şekle göte (Anıtlar Yıİîksek Kurulu 
teşkiline daîr kanun)'; dür." 'Halbuki meselâ hö- ' 
yükler 'gibr anıt mefhumunaHâhir ölmayip' da 
gayrimenkul olarak eski eser mahiyetindeki ta-
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rihî kıymetlerin de ayını hükümlere tâbi ve bu 
kanunun şümulüne dâMl olması muvafık görül
düğünden unvana (gayrimenkul eski eserler) 
ibaresi ilâve edilmiş olduğu gibi İçişleri Komis
yonunca kanunun kabul edilen unvanında yal
nız kurulun teşkili ifadelendirilmiş ve halbuki 
kanun yalnız kurulun teşkili değil aynı zaman
da kurulun vazife ve salâhiyetlerini de muhtevi 
bulunmuş olduğundan (ve vazifelerine dair) iba
resi de ilâve edilmiştir. 

2. Kanunun birinci maddesinde kurulun 
vazifeleri (anıtlarla ilgili olarak tevdi oluna
cak veya kendi vasıta ve. tetkikleriyle ıttıla 
kespedilecek her türlü konu ve ihtilâflar üze
rinde ilmî mütalâa bildirilmek üzere) cümlesine 
bu bapta zuhur edebilecek ihtilâflar dahi 
ilmî mütalâasını bildirmek salâhiyeti dahi ihti
va etmesi için (ve ihtilâflar) kelimesi ilâve edil
miştir. 

Aynı maddenin komisyonumuzca müzakeresi 
sırasında anıtların, Millî Eğitim Bakanlığında 
tescil edilmiş olduğu halde bilhassa bunlardan 
hakiki ve hükmi şahıs veya şahsiyetlerin tapu 
ile uhdelerinde bulunan gayrimenkullere müta-
allik olanlarının tapu kayıtlarında o gayrimen
kulun anıt veya eski eser olduğuna ve bunlara 
mahsus takyidata tâbi bulunduğuna dair bir 
kayıt ve işaret bulunmaması yüzünden satış ve 
tedavülünde müşterilerin bu takyidata vâkıf ol
maksızın muamele yaparak mutazarrır oldukla
rı noktasının nazarı dikkata alınması üzerinde 
cereyan eden münakaşada Millî Eğitim Bakan
lığını temsil eden eski eserler ve müzeler genel 
müdürü esasen eski eserler nizamnamesi muh
tevası itibariyle eskimiş ve ihtiyaca kâfi bulun
mamış olduğundan yeniden tedvini derdest ol
duğunu bildirmesi üzerine komisyonumuzca da 
tapu ile tasarruf edilen bu kabil eski eser ve 
anıtların bu mahiyetlerinin ve bundan doğan 
takyitlerinin tapu sicillerine aksettirilerek ön
ceden vatandaşların ıttılaına arzedilmek suretiy
le vatandaşların bilmeksizin zarara mâruz bıra
kılmalarının önüne geçecek hükümlerin bu bap
ta icabında Tapu ve 'Kadastro Genel Müdürlü
ğü ile mutabık kalınarak biran evvel sevk ve 
tedvin edilmesi tavsiyeye şayan görülmüştür. 

3. Kanunun ikinci maddesinde üniversite ve 
diğer müesseselerce kurula âza olarak seçilecek 
zevatın muhakkak onu seçecek müesseselerin ken
di bünyelerinde bulunan zevattan seçilmesi şart 

olmayıp hariçteki ihtisas erbabından dahi seçi
lebileceğine dair sarahati ihtiva eden bir ibare 
ilâvesi teklif edilmiş ise de Komisyonun ekseri
yeti (üniversitece ve bakanlıkça) ilâahir tabirle
riyle yalnız seçimi yapacak olan müessesenin 
bünyesi dahilindeki zevattan değil hariçteki ihti
sas erbabı meyanmdan seçilebileceği anlaşılmakta 
olduğundan tabiî olan bu husus için ayrıca sa
rahat koymaya lüzum görülmemiştir. 

4. İçişleri Komisyonunun üçüncü madde 
olarak tedvin ettiği üye seçiminin Bakanlar Ku
rulunca tasdikiyle tekemmül etmesine dair hü
küm İçişleri Komisyonunun raporunda bir for
maliteden ibaret vasfiyle tavsif edilmesinden 
de anlaşılacağı veçhile amelî hiçbir netice do-
ğurmıyacağı ve bilâkis işleri beyhude yere uza
tacağı neticesine varılarak üçüncü madde tama
men kaldırılmış ve mütaakıp maddelerin sıra nu
maraları ona göre değiştirilmiştir. 

5. İçişleri Komisyonunun metninde dördün
cü maddeyi aldığı halde Komisyonumuzca 
üçüncü maddenin kaldırılması sebebiyle 3 numa
rayı alan maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
ilâvesi muvafık görülmüştür. 

(Kurul üye adedinin üçte ikisiyle içtima 
eder ve mutlak ekseriyetle karar verir). 

Bu ilâveden maksat her kurulda olduğu gibi 
içtima ve karar için lâzım olan nisapların ka
nunda hiçbir tereddüde mahal vermiyecek şe
kilde tasrihi maksadına müstenittir. 

Diğer maddeler Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Niğde Konya 

Asım Doğanay H. Aydmer 
Kâtip 

Urfa Antalya 
N. Açanal A. Tokuş 

imzada bulunamadı 
Erzincan Gazianteb 

Z. Soylu 8. Kuramel 
Giresun Kars 

H. Bozbağ M. Bahadır 
Bize 

. M. P . Mete 
İmaada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan 
eserlerin korunma, bakım ve restorasyon işle
rinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir (Danışma Kurulu) kurulması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Korunması Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait mimari ve tarihî kıymeti haiz 
eserlerin korunma, bakım, onarım ve restoras
yon işlerinde uyulacak prensipleri tesbit ve 
banların tatbikatını ilmî ve teknik bakımdan 
kontrol ve takip etmek üzere bir Danışma Ku
rulu kurulmuştur. 

MADDE 2. — Kurul; şehircilik, estetik, 
mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi ve teknik ba
kımından temayüz etmi§ ve anıtlarla ilgili ciddî 
etüdler yapmış kimseler arasından olmak üze
re aşağıdaki üyelerden teşekkül eder: 

a) Millî Eğitim Bakanlığından anıtların 
tamir ve restorasyonu işlerinde uzman bir üye; 

b) Bayındırlık Bakanlığından Yapı İşle
rinde uzman bir üye; 

c) Teknik Üniversiteden bir öğretim uz
man üyesi; 

d) İstanbul, Eski Eserleri Koruma Encü
meninden bir üye; 

e) Güzel Sanatlar Akademisinin Mimari Şube
sinden bir öğretim üyesi; 

Vakıflar Genel Müdürü tabiî başkan, inşa
at müdürü ile idarenin bir mimar müfettişi 
kurulun tabiî üyeleridir. 

MADDE 3. — Danışma kurulunun görevleri 
ve çalışma şekli tüzükle belirtilir. 

I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRÎŞİ 

(Anıtlar Yüksek Kurulu) teşkiline dair Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde korunması gerek
li mimari ve tarihî anıtların korunma, bakım, 
onarım, restorasyon işlerinde riayet edilecek 
prensipleri ve bunlarla ilgili programları tesbit, 
tatbikatını genel olarak takip ve murakabe et
mek, anıtlarla ilgili olarak tevdi olunacak ve
ya kendi vasıta ve tetkikleri ile ıttıla kesbedi-
lecek her türlü konu üzerinde ilmî mütalâa bil
dirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Anıtlar Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kurul, aşağıdaki üyeler
den teşekkül eder. 

a) Ankara Üniversitesince seçilecek iki üye; 
b) İstanbul Üniversitesince seçilecek iki 

üye; 
c) İstanbul Teknik Üniversitesince seçile

cek iki üye; 
d) Güzel Sanatlar Akademisince seçilecek 

iki üye; 
e) Bayındırlık Bakanlığınca seçilecek iki 

üye; 
f) İçişleri Bakanlığınca seçilecek iki üye; 
g) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek iki 

üye; 
h) Vakıflar Genel Müdürlüğünce seçilecek 

iki tiye; 
j) Yukarıki fıkralarda yazılı üyeler tara

fından seçilecek 4 üye; 
k) İlerde kurulacak her üniversiteden se

çilecek ikişer üye; 
1) Vakıflar Genel Müdürü ile Eski Eser

ler ve Müzeler Genel Müdürü bu kurulun tabiî 
üyesidir. 

Bu üyelerin tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mi
marlık, estetik şehircilik sahalarının birinde 
veya birkaçında temayüz etmiş ve bu sahalar
da eser veya etüdler yapmış kimseler arasından 
seçiljmesi şarttır. 

MADDE 3. — İkinci madde uyarınca yapılan 
üye seçimi Bakanlar Kurulunun tasdiki ile te-
keminül eder. 
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BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞ'SSiîŞl 

Gayrimenkul eslet eserler ve anıtlar yüksek ku
rulu. teşkiline ve vazifelerine dair Kanun tasarısı 

M^.DDE 1. — Yurt içinde korunması gerekli 
mÛB&ariKve, tarihî anıtların kömnıaap- bakım, 
onaranı, restorasyon işlerinde riayet edilecek 
prensipleri *m bunlarla *ügd!4 programlara tesbit, 
tatbikatını genel olarak takip ve murakabe et
mek, anıtlarla ilgili olarak tevdi olunacak veya 
kendi vasıta ve tetkikleri ile ıttıla kesbedilecek 
her türlü konu ve ihtilâflar üzerinde ilmî müta
lâa bildirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. 

İMADDE 2. — İçişleri Komisyonunun ikinci 
madde'si aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Başbakan yürü
tür. 

Başbakan 
Ş. GünaltoAj 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrükve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet. Bakanı 

Fuad Sirmen 
îçişleri Çakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Kemali Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
R. Şemsettin Sirer 

tçiş. K. 
MADDE 4. — Anıtlar Yüksek Kurulu Üye

liği daimîdir. Ancak ölüm, istifa ve mazeretsiz 
olarak arkası arkasına üç toplantıya iştirak et
memek suretiyle inhilâl eder. 

Bununla beraber kurul her hangi bir sebepie 
ve üçte iki çoğunluk karariyle bir üyenin çekil
miş sayılmasına karar verebilir. 

Açılan üyeliklere aynı şekilde yenileri seçilir. 
Kurul üyeleri kendi aralarından çoğunlukla 

"bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

MADDE 5. — Kurul kendi bünyesi içinde 
işlerini tertiplemek ve bunu bir talimatnameye 
bağlamak yetkisine sahiptir. 

MADDE 6. — Hükümet teşkilleri ve tesisleri 
ile hakiki ve hükmi şahsiyetler kendilerini ilgi
lendiren hususlarda, kurul kararlarına uymaya 
mecburdurlar. 

MADDE 7. — Kurul üyelerinin huzur hakla
rı ve hariçten getirtileceklerin zaruri giderleri 
Babanlar Kurulunca tesbit edilir, ve Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bölümden 
ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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MADDE 3. — Anıtlar Yüksek Kurulu üye
liği daimîdir. Ancak ölüm, istifa ve mazeret
siz olarak arkası arkasına üç toplantıya iştirak 
etmemek suretiyle inhilâl eder. 

Bununla beraber kurul her hangi bir sebeple 
ve üçte iki çoğunluk karariyle bir üyenin çekil
miş sayılmasına karar verebilir. 

Açılan üyeliklere aynı şekilde yenileri seçilir. 
Kurul üyeleri kendi aralarından çoğunlukla 

bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 
Kurul, üye adedinin üçte ikisiyle içtima eder 

ve mutlak ekseriyetle karar verir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun beşin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonunun altıncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — îçigleri Komisyonunun yedin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İçişleri Komisyonunun se
kizinci maddesi aynen kabul edilmiştir» 

MADDE 8. — İçişleri Komisyonunun doku
zuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: |58 
Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/71) 

v T ' 2 .XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

4534 sayılı Emekli Kanununun 99 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin ifasını saygılarımla arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
. . - . . • • . . " Fehmi Çöbanoğlu 

"~ " GEREKÇE 

Danıştay Umumi heyetince müttehaz 28 . V . 1936 tarihli ve 8/E. 86/K. 108 sayılı ve Sayıştay 
Umumi heyetince müttehaz 29 . XII . 1938 tarih ve 2120 sayılı kararlar gereğince bu ^üne kadar 
dersiam aylığı ile birlikte emekli aylıkları tam olarak tesviye olunmuştur. 

Halen üç durumda denriâm mevcuttur: 
1. Dersiâmlık haricinde, Devlet teşkilâtında geçirdikleri hizmetlerden dolayı tekaüt hakkını 

iktisap ederek tekaütlükleri icra edilmiş ve kendilerine emekli aylığı bağlanmış olanlar, 
2. Dersiâmlık uhdelerinde bakı olduğu halde Devlet teşkilâtında memur bulunanlar, 
3. Uhdelerinde dersiâmlıktan başka bir memuriyeti veya emekli aylığı bulunstıyanlar. 
430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu muvacehesinde bir fonksiyonu kalmadığı halde mazideki 

ilmî hizmetlerinin karşılığı olmak üzere dersiam müessesesinin hayat kaydiyle idamesi evvelki ka
nunlarla kabul olunduğu gibi 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin (C) fıkrasında da başka hiç
bir memuriyette caiz olmıyan hayat kaydı usulü, bu müesseseye münhasır olmak üzere kabul ve 
teyit olunmuştur. v ' 

Dersiâmlık maaşının memuriyet maaşı ile tevhit edilip dersiamların yetimlerine maaş tahsisi 
15 Mart 1333 tarihli Kanunla teyit olunmuş ve istisnai hallerin mahfuziyeti suretiyle gerek 1683 
ve gerek 4805 sayılı kanunların da şümulleri dâhilinde bulundurulmuşlardır. 

Bu itibarla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli (I) fıkrasında; ve emekli kese
neğine esas tutulacak aylık, ücret ve ödenekleri tesbit eden 15 nci maddenin (D) fıkrasında der
siam müessesesinin yazılı bulunması yeni bir tesis değildir. Usul ve teamülüne tevfikan 3092 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden önce, dersiâmlığa tâyin olunmuş bulunanların dersiâmlığa tâyinlerinden 
evvel veya sonra Devlette geçirdikleri diğer her hangi bir hizmetlerinden dolayı bağlanmış bulunan 
emekli aylıklarının dersiam aylıklariyle birlikte alanların; 5434 sayıh Kanunun yürürlüğe girdiği 
1 Ocak 1950 tarihinden sonra 99 ncu madde hükmü gereğince emeklilik hakkı tanınan vazifeler
den birine tâyin edilmiş addedilerek emekli aylıklarının kesilmesi kanunun ruh ve maksadına uygun 
düşmez. Çünkü 99 ncu maddede emeklilik hakkı tanınan vazifelerden birine tâyin olunanların 
tâyinleri tarihini takp eden ay başından itibaren emekli aylıklarının tamamının kesileceği yazı
lıdır. Gayet açık olan bu ibareden anlaşıldığı üzere kanunun yürürlüğe girmesinden önce dersiâm
lığa tâyin ve hayat gayesiyle bu vazifede çalışabilecekleri de kabul edilmiş bulunanların durumları, 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin olunanlardan 



tamamiyle ayrıdır. 15 . I . 1937 tarihli ve 3092 sayılı Kanun yeniden dersiam tâyinine cevaz ver
mediğinden yeni bir tâyin yapılamaz. Eskiden tâyin olunanlara bahşolunan hakların da mahfuz 
bulunması tabiîdir. 

5434 sayılı Kanunda müktesep haklar mahfuz tutulmuş ve emekli ve yetim aylığı alanların ter
fihleri istihdaf edilmiş bulunduğu göz önüne a'ınırsa dersiâmlık müessesesine evvel ve âhır tanın
mış olan emeklilik hakkı; bu müessesedeki emeklilerin emekli aylıklarının kesilmesini icabettirmez. 
Bu hakkın son kanunda yer alması, başka bir cihetten aylığı bulunmıyan dersiamların ölümlerinde 
bu hizmetlerinden dolayı eytam ve er amiline aylık bağlanmasını temine matuf ve maksur bulundu
ğunda bir ılâhza tereddüt edilemez. 

Halen memuriyette bulunan dersiamlara memuriyet maaşı ile birlikte dersiam maaşının tediyesi 
esası kabul olunduğu hajlde emekli aylığı almakta bulunanların emekli aylıklarının kesilmesi tatbi
katta pek bariz bir tenakuz husule getirmekte ve adalet prensipleriyle de telifi kabil bulun
mamaktadır. 

Bu mülâhazalarla 99 ncu maddenin tedvini sırasında unutulmuş bulunan bir noktasının ikmali, 
adalet ve hakkaniyet kaidelerine ve bugüne kadar ki tatbikata uygun düşecektir. 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 20 . XII. 1950 

Esas No. 2/71 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun. 99 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında, Erzurum Milletvekili Feh
mi Çobanoğlu tarafından hazırlanıp Komisyo
numuza havale buyurulan kanun teklifi, tek
lif sahibi ile Maliye Bakanlığı temsilcileri ha
zır bulundukları halde incelendi. 

Vazife ifası şartına bağlı olmaksızın ve geç
mişteki hizmetler dolayısiyle tahsis edilmiş bu
lunan dersiam maaşları, 5434 sayılı Kanunun 
yrürlüğe girdiği 1.1.1950 tarihine kadar fiilî 
bir hizmet karşılığı olarak ödenen maaş ve üc
retler veyahut emeklilik aylığı ile içtima ede
bildiği halde, adı ge<çen kanunun geçici 38 nci 
maddesi delaletiyle 99 ncu maddesi gereğince, 
dersiam maaşı ile emekli aylığını birlikte alan
lar için, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra iki aylık
tan birini tercih mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
5434 sayılı Kanunun 99 ncu maddesinde, hay
rat hademesi aylıklarının kesilmiyeceği tasrih 
edildiği halde dersiam maaşlarından bahsedil
memiş bulunmasının bir zühul neticesi olabile
ceği kanaatine varan Komisyonumuz, dersiam 
aylığı mahiyetini ve bu aylığı almakta bulu

nanlar sayısının mahdutluğunu göz önünde bu
lundurarak, dersiam aylıklarının kesilmemesi 
icabedeceği neticesine varmış ve Maliye Bakan
lığı temsilcileri de bu görüşe iştirak etmişlerdir. 

Ancak bu maksat için kaleme alınmış kanun 
teklifinin birinci maddesi, yazılış tarzı itiba
riyle muvafık görülmemiş, 5434 sayılı Kanu
nun 99 ncu maddesine bir fıkra ilâvesinin da
ha uygun olacağı üzerinde mutabık kalınarak 
madde o şekilde değiştirilmiştir. Bu sebeple, tek
lifin başlığında da değişiklik yapılmıştır. 

1 . I . 1950 tarihinden itibaren kesilmiş bu
lunan bir kısım dersiam aylıklarının iadesini 
temin maksadiyle teklife konmuş bulunan geçici 
maddenin müzakeresi sırasında,* her ne kadar 
99 ncu madde metni muvacehesinde emekli ay
lığı ile dersiam maaşını birlikte alanlardan, 
emekli aylığının kesilmesi icabetmekte idi ise de, 
emekli aylığının umumiyetle daha yüksek ol
ması dolayısiyle, dersiam maaşından feragat 
edenler için emekli aylığının ödenmesine cevaz 
bulunduğu yolunda koruyucu bir muamele tarzı 
tesis edildiği anlaşılmış ve bu madde değiştiri
lerek kesilmiş bulunan emekli aylıklarının tek-
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lif şümulüne gireceği tasrih edilmiştir. Bu ya
zılış şeklinin, ödenmemiş meblâğın dersiam ma
aşı olması halinde, hakkın iadesine engel teşkil 
etmiyeceği de ayrıca belirtilmiştir. 

Teklifin tümü, değiştirilen maddelerle itti
fakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu-
luf. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Rize Giresun 
t. Akçal H. Erkmen 

Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Eemekli Sandığı Kanu
nunun 99 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
olan Kanun teklifi, Maliye Komisyonu raporiyle 
birlikte komisyonumuza havale olunmakla tek
lif sahibi ve Maliye. Bakanlığı mümessili hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tadili istenen 99 ncu madde aynen (Emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aybğı, son hizmet zammı alanlardan, hiçbir şarta 
bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazife
lere tâyin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu 
vazifelere tâyinleri tarihini takip eden ay başın
dan itibaren kesilir. Ancak Hayrat hademesinin 
aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmetle
rinden dolayı son hizmet zammı da yapılmaz) 
şeklindedir. 

Teklif sahibi gerekçesinde dersiâmlık mü
essesesinin hayat kaydiyle idamesi keyfiyetini, 
evvelki kanunlarla ahenktar olarak 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeta Emekli Sandığı Kanu
nunun 40 ncı maddesinin (c) fıkrası mucibince 
ve istisnai olarak yalnız bu müesseseye münha
sır olmak üzere kabul etmiş bulunduğunu ve ez
cümle Danıştay Umumi Heyetinin kararlariyle 
de bugüne kadar dersiam aylığı ile emekli aylı
ğının tam olarak tediye oluduğunu fakat 5434 

Kâtip 
Zonguldak Diyarbakır Kırşehir 
F. Açıksöz M. R. Bucak H. S. Erkut 

imzada bulunmadı 
Konya Mardin Niğde 

V. N. Yiğiter A. Kalav N. Bilge 
İmzada bulunmadı 

Seyhan Siird Sivas 
Z. Akçalı M. D. Süalp §. Ecevit 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

sayılı Kanunun meriyete girmesini mütaakıp 
mezkûr kanunun 99 ncu maddesi hükmüne isti
naden dersiamların tekaüt aylıklarının tamamı 
kesilmiş olduğu halbuki mezkûr kanunun 12 
nci maddesinin II nci bendinin (1) fıkrasiyle 
15 nci maddenin (D) fıkrasının ve 3092 sayılı 
Kanuna göre 99 ncu madde hükmünün dersiam
lar hakkında tatb.ikma imkân olmadığını an
cak bu maddenin kanunun meriyet tarihi olan 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra tekaütlük hakkı ta
nınan vazifelerden birine tâyin edilenler hak
kında tatbik olunabileceğini fakat 3092 sayılı 
Kanun muvacehesinde de yeniden dersiam tâ
yin olunamıyacağma göre mevcut dersiamların 
vâzıı kanunun 99 ncu madde ile kasdettiği mâ
nada yeni bir tâyin mahiyetinde kabulü müm
kün olamıyacağı cihetle mezkûr 99 ncu madde
nin bunlar hakkında tatbik kabiliyeti bulunma
dığını bu itibarla emeklilik aylıklarının tam 
olarak dersiâmlık maaşları ile birlikte tediyesi
nin kanun ve hakkaniyet kaidelerine uygun ola
cağı cihetle kanuna aykırı muameleleri önle
mek üzere mezkûr 99 ncu maddenin tadili icap 
ettiğini bildirmektedir. 

Filhakika dersiâmlık müessesesinin hayat 
kaydiyle idamesi keyfiyeti 5434 sayılı Kanunun 
40 ncı maddesinin (C) bendindeki hükümle ka-

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 3 . V . 1951 

Esas No. 2/71 
Karar No. 81 

Yüksek Başkanlığa 
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bul ve ipka edilmiş olduğu gibi diğer taraftan 
3092 sayılı Kanunun birinci maddesinde (Diya
net işleri Başkanlığı kadrosunda bulunan vaiz 
ve dersiam sınıflarında münhal vukuunda, ka
dim usul ve teamül veçhile teselsül ve terfileri 
yapıldıktan sonra bu sınıflarda açık kalan kad
roya yalnız vaiz tâyin edilir) diye yazılıdır. 

Binaenaleyh, bu hüküm muvacehesinde; der
siamların, tadili istenen 99 ncu maddenin şü
mulü dışında kalmaları iktiza eder. Çünkü mez
kûr madde ancak, kanunun meriyet tarihinden 
sonra tekaütlük hakkı tanınan bir vazifeye tâ
yin olunan emekliler hakkında tatbik oluna
caktır. 

Halbuki mevcut dersiamların hukuki du
rumları yeni bir tâyin mahiyetinde olmadığı gi
bi 3092 sayılı Kanuna göre de yeniden tâyin ya
pılmasına da imkân yoktur. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; yu
karda arz ve izah olunan kanuni hüküm ve 
mantıki mülâhazalar, teklif sahibinin iddiası
nı haklı ve Maliye Komisyonunun görüşü veç
hile yeni bir fıkra ilâvesini zaruri kılmış ve 
nitekim yâzıı kanun, 12 nci maddenin. (I) 
fıkrasında hayrat hademesini de dersiamlar 
misillû iştirakçi kabul etmiş olduğu halde 99 
ncu maddede (ancak hayrat hademesinin aylık
ları kesilmez) diye hususi bir hüküm tedvin et
miş olmasına göre, esasen adedleri mahdut ve 

hattâ birçoğunun emekli aylığı dersiânı aylı
ğından fazla olan dersiamlara da mevzuubahis 
hayrat hademesi hakkındaki hususi hükmün de 
tatbik edilmemesinin uygun olacağı kabul ve 
esasen 5434 sayılı Kanun tasarısını Hükümet 
Meclise sevkettiği sırada tasarıda dersiamları 
da hayrat hademesi gibi mütalâa ederek mad
deyi o yolda hazırlamış olduğu halde, aksine 
bir düşünce ve mütalâa olmadan, maddeden 
«dersiamlar» kelimesinin bir hata olarak çıkmış 
bulunduğu, Hükümet temsilcisi tarafından ifa
de erimiştir . 

Maliye Komisyonu tarafından tanzim olu
nan metin, Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiş ve Kamutayın onayına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikbaş E. Kalafat H. Şaman 
Ankara Balıkesir Bolu 

M. Bayramoğlu E. Budakoğlu M. Güçbilmez 
Çanakkale Elâzığ Giresun 

K. Akmantar Ö. F. Sanaç M. Şener 
istanbul istanbul Kastamonu 

A. H. Başar C. Türkgeldi H. Türe 
Kırklareli Konya Konya 

Ş. Bakay R. Birand M. A. Ülgen 
Malatya Trabzon Van 

M. \8. Eti S. F. Kalaycıoğlu F. Melen 
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S. Sayısı: 161 
Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek Protokolün onanmasına dair 

kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları 
raporları (1 /109) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1691, 6/4396 
Büyük Millet Mecliai Yüksek Başkanlığına 

12 Mayıs 1949 tarihli Tunk - Macar Tasfiye Protokolüne ek protokolün onanmasına dair Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 26 . XI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı vıe gerekçesi ile ilişikleri bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Sözü geçen Protokolün, 55-89 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26 . XI . 1950 tarihli ve 3/12175 sayılı Kararla onanmış olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Başlbakan 
Adnan Menderes 

GEREKÇE 

Türkiye ile Macaristan arasında karşılıklı ticareti geliştirecek bir ticaret anlaşmasının imza
lanması derpiş edildiği sırada, yeni bir anlaşma akdi Macaristan'daki eski alacaklarımızın tasfiyesi 
şartına bağlanmıştı. 

Bu konudaki görüşmeler sonunda, Macaristan'dan ithal edeceğimiz mal bedellerinden % 8 lerin 
ayrılarak eski alacakların tasfiyesine tahsisi kararlaştırılmış ve 12 Mayıs 1949 tarihinde bu husu
su tesbit eden Tasfiye Protokolü imzalanmış, tasfiye işinin 1 Haziran 1950 tarihine kadar bitiril
mesi ayrıca kabul edilmişti. 

Ancak, mezkûr protokole ek protokol hükümlerine göre, 1 Haziran 1950 de her hangi bir 
alacak bakiyesi kaldığı takdirde, Taraflardan birinin isteği üzerine kurulacak olan Muhtelit Ko
misyon bu alacakların itfası için bir hal çaresi bulacağından, bu kere Peşte'de toplanan mez
kûr Komisyon 13 Ekim 1950 tarihinde bir anlaşmaya vararak bu hususta tanzim edilen metni 
imzalamıştır. 

Yeni ek Protokol hükümlerine göre : 
1. Tasfiye hesabını mümkün olan süratle kapatmak gayesiyle, bedellerinin % 15 ve % 50 leri 

bu hesaba yatırılmak üzere Macar ithal mallarından bir kısmı için A ve B listeleri kabul olunmuş
tur. 

Listeler tasfiye hesabının kapanacağı 30 Nisan 1951 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır. 
Türkiye - Macar ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesi gereğince karşılıklı kabul olunan 500 000 

Dolarlık krediden Macar Hükümetinin, tasfiye hesabı kapanıncaya adar, yalnız 200 000 dolar 
nispetinde istifade eylemekteydi. Bu kere imzalanan ek Protokol ile bu husustaki tahdidi kayıt 
kaldırılmıştır. 

Macar Hükümetince 25 ve 31 Ekim 1950 tarihinde ödenmesi lâzımgelen ceman 600 000 Türk liralık 
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ilk iki taksitten sonra ahdî kredi 400 000 dolara çıkarılacaktır. 1 Kasım 1950 den itibaren ödene
cek her 10 T. L. mukabilinde 1 dolar bu 400 000 dolara ilâve olunacaktır. 

Tasfiye hesabının kapanma tarihi olan 30 Nisan 1951 de kredi haddi 500 000 dolara çıkarıla
caktır. 

3. Ek Protokole ilişik Müşterek Beyananmede, 500 000 dolarlık ahdî kredinin mütekabilen 
artırılması arzuya şayan sayılmış ve bu meselenin 30 Haziran 1951 den önce tetkiki kararlaştı
rılmıştır. 

Macaristan'dan alacaklı vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak için yapılan ve her bakım
dan lehimizde olduğu mütalâa kılman Ek Protokolün onanması için ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Dı§igleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 22. II. 1951 

Esas No. 1/109 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

12 Mayıs 1949 tarihli Türk - Macar Tasfiye 
Protokolüne ek Protokolün onanmasına dair 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 26 . X I . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri Yüksek 
Başkanlığınızdan Dışişleri Komisyonuna havale 
edilmiş olmakla, mezkûr tasarı Komisyonumu
zun 18 .1 .1951 tarihli toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilerinin huzuru ile incelendi. 

Sözü geçen Protokolün, 5589 sayılı Kanun
la süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26.XI. 
1950 tarihli ve 3/12175 sayılı kararla onanmış 
olduğu görülmüştür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonunda, 
Macaristan'dan alacaklı vatandaşlarımızın men
faatlerini korumak için yapılan ve her bakım

dan lehimizde olduğu mütalâa olunan ek Proto
kolün kabulüne ittifakla karar vermiştir. 

Adı geçen tasarı ile ilişikleri Ticaret Komis
yonuna havale buyurulmak üzere Yüksek Baş-
kanlığnıza sunulur. 

Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 

îzmir İzmir Denizli 
V. Menteş O. Kapani A. Çöbanoğlu 

Ankara İstanbul 
S. M. Arsal N. E. Belger 

İmzada bulunmadı 
İzmir İzmir Kütahya 

.0. Baban A. Başman A. Gündüz 
Muğla Samsun 

Z. Mandalinci F. Kesim 
İmdada 'bulunmadı 

( S. Sayısı : 16İ ) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/109 
Karar No. 23 

5 . 7 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

12 Mayıs 1949 tarihli Türk - Macar Tasfiye 
Protokolüne ek protokolün tasdikma ait ka
nun tasarısı gerekçesi ve ilişikleri Komisyonu
muzca tetkik edilmiştir. 

18 . I . 1951 tarihinde Dışişleri Komisyonun
ca da incelenen mezkûr tasarının, Dışişleri ve 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkları mümessilleri
nin iştirakiyle Komisyonumuzda cereyan eden 
müzakereler sonunda, vatandaş hukukunu hi
maye eder mahiyette olduğu anlaşılmış ve tasa
rı ittifakla aynen kabul olunmuştur. 

Adı geçen tasarı gerekçe ve ilişikleriyle 
Kamutayın Yüksek tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa iaygı ile sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı Y. Sözcü 

Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
S. Kerman 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Ankara 

Kâtip 
Ankara 
S. Benli 

İstanbul 
B. Bulgurlu B. Nedim Göknil 

İmzada bulunamadı 
Kan Kocaeli Kütahya 

F. Akta§ E. Alican M. Alkin 
Sivai Trabzon 

fi. Y%k*H C, Zamangü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

12 Mayıs 1949 tarihli Türk - Macar Tasfiye Pro
tokolüne ek protokolün onanmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 12 Mayıs 1949 tarihli Türk -
Macar Tasfiye Protokolü gereğince 1 Haziran 
1950 tarihine kadar tasfiyesi icabeden alacak
lardan bakiye kalan miktarın tasfiyesini teminen 
13 Ekim 1950 tarihinde Peşte'de imzalanan ek 
Potokol kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu H. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
R, Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibese 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve Byın. B. V. 
S. Kurtbek H. Polatkan 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

( S. Sayısı : 161) 
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12 MAYIS 1949 TARÎHLt TASFÎYE PROTOKOLÜNE EK PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti, eski Türk alacaklarının 
vaziyetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin isteği üzeHne Budapaşte'de toplanan Türkiye - Macaris
tan Muhtelit Komisyonu tarafından incelenmesi neticesinde, bu alacakların 30 Nisan 1951 tarihi
ne kadar tasfiyesini temin «ylemek üzere aşağıdaki hulusları kararlaştırmışlardır: 

Madde — lj 

1 sayılı ek «A» listesinde gösterilen Macaristan menseli mallar bedelinin i% 15 i ve 2 sayılı ek 
«B» listesinde gösterilen Macaristan menşeli inallar bejdelinin % 50 si mevzuubahis eski alacakların 
tasfiyesine tahsis olunacaktır. 

Madde — % 

Türk yetkili makamları, müracaatların aşağıda 6 net maddede gösterilen «Tasfiye hesabı» nın 
kapanması tarihine kadar yapılması şartiyle, «A» Jistesiiıde bildirilen Macaristan mallarınsn ithaline 
müsaade edecektir. 

«B» listesindeki malların ithali için aynı tarihe ka<|ar yapılacak müracaatlar Türk makamların
ca hayırhahlıkla tetkik olunacaktır. 

Mevzuubahis. mallar hakkındaki ithal talepleri ilgililer tarafından Türk yetkili makamlarına 
Türkiye'de yürürlükte bulunan genel ithalât rejimindeki kaideler ve usullere göre yapılacaktır. 

Madde — 3̂  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işbu Protokolün 1 nci maddesinde bildiriden «A» ve 
«B» listelerindeki mallar bedellerinin %15 ve % 50 lerini A. B. D. Doları üzerine Macaristan Millî 
Bankası adına açacağı «Hususi Tevziat Hesabı» nın matlubuna geçirecektir. 

«A» ve «B» listelerinde gösterilen mallar bedellerinin geri kalan % 85 ve % 50 leri 12 Mayıs 
1949 tarihli ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesindeki «A. B. D. Dolar Hesabı/Ahdî Hesap» m matlu
buna geçirilecektir. 

Madde — 4J 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Protokolün imzalanması tarihinden 31 Aralık 
1950 tarihine kadar, 12 Mayıs 1949 tarihli Tasfiye Protokolünün 1 nci maddesindeki «Tasfiye He
sabı» nın matlubuna aşağıdaki fasılda ve nispetler dairesinde bir milyon Türk lirası ödemeyi ta
ahhüt eyler: 

25 Ekim 1950 de 30Û 000 T.L. 
31 Ekim » » 300 000 » 
30 Kasım » » 200J 000 » 
31 Aralık » » 200) 000 » -

- t 

1 00ö| 000 T.L. 

Bu bir milyon Türk lirası aşağıdaki şekilde ve yolİan ödenecektir: 
1. «Hususi Tevziat Hesabı» ilk defa 25 Ekim 1950 tarihinde ve bundan sonra her ayın sonun

da kesilecek ve matlup bakiyesi tamamen «Tasfiye Hesabı» nın matlubuna devrolunacaktır. 
2. «Hususi Tevziat Hesabı» nm matlup bakiyesi yukarda tesbit edilmiş meblâğları karşılama

ya kifayet etmediği takdirde, bu bakiye, aradaki fark «K-B.D. Dola* Hesabı/Ahdî Hesap» tan «Tas
fiye Hesabı» nın matlubuna devredilmek suretiyle tamamlanacaktır. 

3. Eğer, aksine «Hususi Tevziat Hesabı»nm matlujp bakiyesi tesbit olunan taahhüdü aşmakta 

( S. Sayısı : 101) 
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ise, işbu hesap bakiyesi tamamen, «Tasfiye Hesabı» nın matlubuna geçirilecektir. 

4. Yukarda bildirilen bir milyon Türk lirasının 31 Aralık 1950 tarihine kadar «Tasfiye hesa
bı» na tamamen ödenmesi üzerine «Hususi tevziat hesabı» aynı tarihte kat ' î olarak kapatılacaktır. 

1 Ocak 1951 den itibaren «A» ve «B» listelerinde gösterilen mallar bedellerinin % 15 ve % 
50 leri doğrudan doğruya «Tasfiye hesabı» nm matlubuna geçirilecektir. 

Madde — 5. 

«Dolar» la tutulan «Hususi tevziat hesabı» ndan ve «Dolar» la tutulan A.B.D Dolar hesabı/Ah
dî hesap» tan «Türk lirası» ile tutulan «Tasfiye hesabı» na devredilecek meblâğlar Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının muamele günündeki resmî rayicine göre tahvil edilecektir. 

Madde — 6. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti karşılıklı eski ala
cakların en geç 30 Nisan 1951 tarihine kadar tamamen tasfiyesini tacil için ellerinden geleni 
yapacaklardır. «Tasfiye hesabı» 12 Mayıs 1949 tarihli Tasfiye Protokolünün 8 nci maddesine uy
gun olarak en geç 30 Nisan 1951 de kapatılacaktır. Bu tarihe kadar tasfiye edilemiyecek alacak
lar aynı protokolün 9 ncu maddesine uygun olarak «A.B.D Dolar Hesabı/Ahdî Hesap» yolundan 
ödenecektir. 

Madde — 7. 

«A» ve «B» listeleri dışında kalan Macaristan malları bedellerinin % 8 leri 12 Mayıs 1949 ta
rihli Tasfiye Protokolünün 8 nci maddesine göre eskisi gibi doğrudan doğruya «Tasfiye hesabı» na 
geçirilecektir. 

z f ~ .' " '• - Madde — 8. 

İşbu Protokolün 4 ncü maddesindeki bir milyon Türk lirasının ilk iki taksiti olan 600 000 
Türk lirası 31 Ekim 1950 ye kadar «Tasfiye hesabı» nm matlubuna tediye edilmiş olmak şartiyle, 
12 Mayıs 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesinde bildirilen kredi haddi 1 Kasım 1950 
tarihinden itibaren Macaristan Millî Bankasınca 400 000 dolara kadar kullanılabilecektir. 

Kasım 1950 den itibaren, her ayın sonunda, her ay içinde «Tasfiye hesabı» nm matlubuna ya
tırılan ödemeler nazarı itibara alınacak ve Macaristan Millî Bankasınca kullanılabilecek kredi 
miktarı, 12 Mayıs 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesindeki 500 000 Dolarlık haddi 
buluncaya kadar, otomatik olarak her 10 Türk liralık tediye mukabili 1 Dolar nispetinde arta
caktır. 

Madde — 9. 

«Tasfiye hesbı» nın kapanması tarihinde, yukardaki madde hükümleri böyle bir artmaya im
kân vermese dahi, Macaristan Millî Bankasının kredi haddi 500 000 Dolara yükseltilecektir. 

Madde — 10. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Macaristan Millî Banksı işbu Protokol hükümlerinin 
tatbikini temin eylemek üzere alınacak teknik tedbirler hususunda anlaşacaklardır. 

' *'•'" v • Madde — 11. 

12 Mayıs 1949 tarihli Ticaret Anlşması, ödeme Anlaşması ve Tasfiye Protokolü ile eklerinin iş
bu protokol ile değiştirilmeyen bütün diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır. 

( S. Sayıyı : 161) 



Madde — 12. 

işbu Protokol, İki Taraf Hükümetlerinin tasdiki şartına bağlı olmak üzere, imza tarihinden 
10 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

13 Ekim 1950 tarihinde Fransızca ve iki nüsha olarak Budapeşte'de imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına 
C. H. Tepeyran Laszlo Ujhazy 

Ek: 
1 - A listesi 
2 - B listesi 
3 - Müşterek beyanname 

Ek :I 

Tarife No. İstatistik No. 

378 

379 

497 

505 
483 

485 

1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1273 
1275 
1276 
1277 
1296 
1298 
1300 
1319 
1321 
1322 
1323 
1636 
1635 
1637 
1638 
1656 
1587 
1588 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 

A) Listesi 

M alm cinsi Dolarla kıymeti 

75, ten yukarı pamuk mensucat 
Yalnız gaz idrofil ve sıhhi sargı 
51 - 65 ipliğe kadar oİanlar 
66 - 80 ipliğe kadar olanlar 
80, den yukarı olanlar 
75, ten yukarı olanlar 
51 - 65 ipliğe kadar olanlar 
66 - 80 ipliğe kadar olanlar 
80, den yukarı olanlar 
75 iplikten yukarı olanlar 
51 - 65 ipliğe kadar olanlar 
80 iplikten yukarı olanlar 
75, ten yukarı olanlar 
51 - 65 e kadar olanlar 
66 - 80 e kadar olanlar 
80, den yukarı olanlar 

Pencere camı 

Müteşehhip lambalar 
Porselen veya fayanstan tuğla 

1 600 000 

300 000 

200 000 

Porselen veya çiniden sıhhi malzeme 600 000 

S. Sayısı : 161 
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Tarife No. İstatistik No. Malm cinsi Dolarla kıymeti 

487 1597 
1600 Porselen veya çiniden sofra takımları 300 000 
1603 

552 1904 
1912 Mutfak levazımı ve saire 250 000 

541 1871 
1872 150 000 
1873 

538 1842 
1843 
1844 
1850 
1852 El âletleri 
1853 
1854 
1856 200 000 
1857 

538 2147 
2149 Gaz ve su muadditleri 200 000 

652 Elektrik mötörleri 100 000 

'-'•' ;' T- ' ' 3 900 000 

Bu listede gösterilen mal bedellerinin % 15 leri her madde için ayrılan kontenjanlar tükenince-
ye kadar eski alacakların tasfiyesine tahsis olunacaktır. 

Her madde için ayrılan kontenjan tükenir tükenmez, bu mallar bedellerinden tahsil olunan 
yüzdeler % 8 i tecavüz etmeyecektir. 

( S. Sayısı : 161) 
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Ek i 2. * 

B) Listesi 

Tarife No. istatistik No. Malın cinsi Dolarla kıymeti 

66 164 Hayvani tutkal 75 000 
306 1019 Stor 200 000 
307 1023 

1024 Fırçacı mamulâtı 
1025 
1026/c 
1029 
1030 100 000 

538 1849 
1851 
1855 
1855/a El aletleri 

286 972 
973 Parke tahtası ve kontrplâk 300 000 

675 000 
Bu listede gösterilen mal bedellerinin % 50 leri her madde için ayrılan kontenjanlar tüke-

ninceya kadar eski alacakların tasfiyesine tahsis olunacaktır. 
Her madde için ayrılan kontenjan tükenir tükenmez, bu mallar bedellerinden tahsil olunan 

yüzdeler !% 8 i tecavüz etmiyecektir. 
îki yüksek Âkıd Taraflar, her madde için ayrılan kontenjanı müştereken artırabilirler ve 

mutabakatlarına göre bu listeye başka mallar ithal edebilirler. 

Ek : 3. 

. . ' " Müşterek Beyanname 

12 Mayıs 1949 tarihli Tasfiye Protokolüne ek protokolün imzalanması sırasında, Macar Heye
ti, karşılıklı kredi hadlerinin iki Âkıd Taraf için 800 000 dolara iblâğı arzusunu izhar etmiştir. 

îki heyet, bu arzuyu nazarı itibare alarak aşağıdaki hususları beyan ederler: 
1. 12 Mayıs 1949 tarihli ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesine göre mütakabilen tanınmış 

olan kredi hadlerinin iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin inkişafı için gerekli zaruret
lere tekabül edecek bir seviyeye çıkarılması arzuya şayandır. 

2. Verilecek kararın 1 Haziran 1951 tarihinde yürürlüğe konulması için, bu mesele, halen 
cari ahdî devrenin nihayete ermesinden evvel tetkik olunacaktır. 

13 Ekim 1950 de Budapeşte'de imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Macaristan Halk Cumhuriyeti 
adına Hükümeti adına 

C. H. Tepeyran • Laszlo Ujhazy 

( S. Sayısı : 161 ) 



S. Sayısı: 167 
2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye intikal eden bankmotlar 
muadili altınların Amortisman Sandığına devri hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/155) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . II. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1887, 6-718 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye intikal eden banknotlar muadili altınların Amortisman 
Sandığına devri hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14 . II . 1951 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

2292 sayıcı Kanunla tasdik edilen 5 Haziran 1933 tarihli Osmanlı Bankası mukavelenamesinin 
3341 numaralı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinde, Hükümetin bu Banka tarafından çıkarılan 
bankmotların, 31 . XII . 1946 tarihinden itibaren dilediği tarihte mecburi tedavülüne son verebile
ceği ve hâmillerince bir sene müddetle Bankaya ibraz olunmıyan banknotların, kanunen iptaj edil
miş addolunarak, muadillerinin mezkûr sürenin hitamını mütaakıp Hazineye ödeneceği kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Hükümet bu maddeye istinaden 1 . IV . 1947 tarihinden itibaren Osmanlı Bankası bonkmotları-
nın tedavülüne son vermiş ve bu tarihten 31 . III . 1948 tarihine kadar, kanunun kabul etmiş olduğu 
veçhile, mezkûr Banka, mübrizlerine bunları ajltın olarak tediye ettikten sonra, bakiyesine tekabül 
eden altınları Hazineye devretmiştir. 

Eshabı tarafından muayyen süreler zarfında aranılmıyarak Hazine lehine zaman aşımına uğra
mış bulunan nakit, tahvil, kupon gibi kıymetlerin Amortisman Sandığına devri bir prensip olarak 
kabul edilmiş bulunduğundan, bahis mevzuu altın ların da Amortisman Sandığına devri uygun 
görülmüş ve tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 11 . V . 1951 

Esas No. 1/155 
Karar No. 82 

Yüksek Başkanlığa 

2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye in
tikal eden Bankmotlar muadili altınların Amor
tisman Sandığına devri hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başba
kanlığın 27 . II . 1951 tarihli ve 6/718 sayılı 
tezkeresi ile sunulan kanun tasarısı Komisyo
numuza havale olunmakla Maliye Bakanlığı 
adına Hazine Genel Müdürü hazır olduğu hal
de incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; 2292 sayılı Kanun
la tasdik edilen 5 . VI . 1933 tarihli Osmanlı 
Bankası mukavelenamesinin 3341 numaralı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinde, 31 . 
XII . 1946 tarihinden itibaren dilediği tarihte 
mecburi tedavülüne son verileceği ve hamille-
rince bir sene müddetle Bankaya ibraz olun-
mıyan Bankınotların, kanunen iptal edilmiş 
addolunarak, muadillerinin mezkûr sürenin 
hitamını mütaakıp Hazineye ödeneceği kabul 
edilmiş olmakla bu maddeye istinaden l.IV. 
1947 tarihinden itibaren Osmanlı Bankası Bankı-
notlarmm tedavülüne son verilmiş ve bu ta
rihten 31.111.1948 tarihine kadar, kanunen 
kabul edilmiş olduğu veçhile mezkûr Banka, 
bu Bankmotları ibraz edenlere karşılığını altın 
olarak ödedikten sonra, bakiyesine tekabül 
eden altınları Hazine devralmış olduğundan 
ve sahipleri tarafından muayyen müddet zar
fında aranılmıyarak Hazine lehine zaman aşı
mına uğramış bulunan nakit, tahvil, kupon gibi 
kıymetlerin Amortisman Sandığına devri pren
sip olarak kabul edilmiş bulunduğundan, ba
his mevzuu altınların da Amortisman sandığı
na devri uygun görülmüş ve tasarının bu 

maksatla hazırlandığı ifade olunmuştur. 
Komisyonumuz; Hükümet gerekçesinde izah 

olunduğu üzere 2292 sayılı Kanun ile tasdik 
edilen Osmanlı Bankası mukavelesinin 3 ncü 
maddesi gereğince tediyeye ibraz olunmadıkla
rından kanunen iptal edilmiş sayılan banknot
lar karşılığı olarak Hazineye intikal etmiş olan 
altınların amortisman sandığına devri suretiyle 
sandık bünyesinin takviyesini hedef tutan tasa
rıyı, ashabı tarafından muayyen süreler zarfın
da aranılmıyarak Hazine lehine zaman aşımına 
uğramış bulunan nakit, tahvil, kupon gibi kıy
metlerin sermayesine mahsuben amortisman 
sandığına devri hakkındaki Sandık Kanununun 
tesbit ettiği prensip hükmüne uygun görmüş 
ve tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Bolu 

M. Güçbümez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 

M. 8. Eti 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Ankara 
M. Bayramoğhı 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
M. Şener 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
R. Erten 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Balıkesir 
E. Budakoğhı 

Elâzığ 
Ö.'F. Sanaç 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Bir and 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Trabzon Trabzon 
C. R. Eyüboğlu S. F. Kalaycıoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

2292 sayılı Kanun mucibince Hazineye intikal 
eden bankınotlar muadili altınların Amortisman 

Sandığına devri hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2292 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Mukavelenameye müsteniden tedavülüne 
son verilmiş olan ve mezkûr mukavelenamenin 
3 ncü maddesi mucibince tesbit olunan bir sene
lik müddet içinde tediyeye ibraz edilmemek 
suretiyle Hazine lehine zaman aşımına uğramış 
bulunan bankmotların muadili altınlar sermaye
sine mahsuben Amortisman Sandığına devro-
lunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan Devlet Balkanı 
A. Mendert Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Derlet Bakanı 
F. L. Karaotmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. înct 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bfco. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

6. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhitğlu 

Maliye Bakam 
H. Polatan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. re So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. îyribez 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

Bakam 
EU 

«••> 
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S.Sayısı: |G8 
Kayseri Milletvekili ibrahim Kirazoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2 /144) 

25 . I . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair hazırladığım kanun teklifini gerekçesiyle birlikte yüksek huzurunuza saygılarımla 
arzederim. 

Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

GEREKÇE 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci maddesinin a ve b fıkrala
rında yazılı üyelere, gerek bu kanunun Hükümetçe teklif edilen tasarısında gerek komisyonca tesbit 
edilen şeklinde de görüleceği üzere «Ayda 150 şer lira verilmesi» ne dair esasen mevcut bulunan hü 
küm birinci müzakeresi esnasında Meclisçe de kabul edilmiş, yalnız üye sayısı ve rütbeleri hakkın
da bâzı değişiklik yapılması için madde komisyona iade olunmuştu. 

Komisyonca tadil edilerek getirilen bu maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki «üyelere ayda 150 şer 
lira verilir» cümlesi, komisyonca bir zühul eseri olarak unutulmuş olduğu sonradan anlaşılmış bulun
duğundan o zaman komisyonca ve birinci görüşülmesi sırasında Yüksek Meclisçe kabul edilen bu 
lüzumlu hükmün kanun maddesine eklenmesi maksadiyle tanzim edilen aşağıdaki üç maddelik kanun 
tasarısı Yüksek Meclisin kabul ve tasdikine sunulmuştur. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/144 
Karar No. 36 

22 . III . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu'nun, 
15434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekyli San-
Idığı Kanununun 7 nci madesine bir fıkra eklen-
Imesine dair olan kanun teklifi, komisyonumuza 
Ihavale edilmekle Maliye Bakanlığı ve Emekli 
(sandığı temsilcileri ile teklif sahibinin iştirakle-
[riyle görüşüldü. 

Teklif sahibi; EmekH Sandığı Kanunu tasa

ra halinde iken Sağlık Kuruluna ait 8 nci mad
de de bu kurul üyelerinin 6 nci maddede gösteri
len ücreti alacakları yazılı bulunduğu halde, 
Meclisteki görüşmelerde 6 nci madde kaldırılmış 
ve bu suretle 7 nci madde haline gelen 8 nci 
maddede mezkûr kurul üyelerine ücret verilme
si yolundaki hüküm, ücret miktarının tâyin ve 
tasrih edilmemiş bulunması yüzündeni tatbik 



mevkiine konulmamış olduğunu ifade ve kanun
da husule gelen bu boşluğu doldurmak maksa-
diyle teklifte bulunduğunu beyan eyledi. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi; halen ücretsiz 
olarak istihdam edilen Sağlık Kurulu üyelerin
den lâyikı veçhile faydalanılmadığm-t, bu sebeple 
ücret verilmesi hususundaki teklifin kabulüne Ba
kanlığın taraftar olduğunu bildirdi. 

Kanun teklifinde 7 nci maddenin (A) ve (B) 
bentlerinde yazılı Millî Savunma ve Sağlık Ba
kanlığından gelecek mütehassıs hekimlere 150 
şer lira verilmesi istenmekte olup aynı maddenin 
(C) bendinde yazılı Emekli Sandığı kadrosun
daki uzman hekim hariç bırakılmşıtır. Gerçi bu
nun da dâhil edilmesi hatıra gelebil irse de diğer
leri gibi başka dairede çalışma keyfiyeti olmadı
ğına ve esas ücretinde aynı teşekkül bütçesin
den alacağına göre icabında esas kadrosundaki 
ücreti yükseltilmek suretiyle tatmini cihetine gi
dilebilir. 

Teklifte yürürlük başlangıcı olarak l l .VI . 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/144 
Karar No. 83 

Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi Maliye Komisyonu rapo-
riyle birlikte Komisyonumuza havale olunmak
la Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü ve Emekli Sandığı Müşaviri 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Teklif sahibi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci madde
sinin Kamutayda müzakeresi sırasında, (a, b) 
fıkralarında yazılı üyelere ayda 150 lira ücret 
verilir, şeklinde bir hükmü ihtiva ettiği ve mez
kûr maddede yapılan ve Kamutayca kabul olu
nan tadil şeklinde de mezkûr hüküm mevcut 
olup Komisyon da. buna iştirak ederek tadil da
iresinde maddeyi taknin etmek üzere geri aldığı 
halde bil âhara bir zühul eseri olarak ücrete ta-

1950 tarihi konulmuşsada bu hal kanun tekniği
ne aykırı olduğu gibi icra organının teşriî orga
nı takyit edici taahhütlere girişmesine cevaz bu
lunmadığı mülâhazasiyle kanunun yayımı tari
hinde yüfürlüğe gireceği kabul edilerek birinci 
maddedeki 150 lira kelimesinden sonra «ücret» 
kelimesi ilâve edilmek suretiyle tanzim edilen 
metin oybirliği ile kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere yüksek başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 
Rize Zonguldak 

/ . Akçal F. Açıksöz 
Kâtip 

Zonguldak Giresun Konya 
F. Açıksöz H. Erkmen TJ. N. Yiğit er 

Mardin Seyhan Siird 
A. Kalav Z. Akçalı M. D. Süalp 
Sivas Trabzon Yozgad 

Ş. Ecevit T. Koral F. Nizamoğlu 

allûk eden fıkra, metne ithal edilmediğinden 
mezkûr kanuna bunu teminen bir fıkranın ilâ
vesini istemektedir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; mev-
zuubahis 7 nci maddenin Kamutayda müzake
resi sırasında (a, b, c) fıkralarında yazılı üye
lere ayda 150 lira ücret verilmeleri yazılı oldu
ğu, ancak mezkûr maddenin (a, b, c) fıkrala
rında tadilât teklifi yapıldığı, ancak (c) fık
rası hariç bırakılarak (a, b) fıkralarında yazılı 
üyelere ayda 150 lira ücret verilir, kaydı ilâve 
edildiği ve madde bu şekliyle kabul edilerek bu
na göre taknin edilmek üzere Komisyonun da 
muvafakatiyle iade edildiği Meclis müzakere 
Zaptının 20 . V . 1949 tarihli celsesinin tetki-
kmdan anlaşılmıştır. Arzedilen şekilde Kamu
tayın kabul ve tasvibine iktiran eden mevzuu-
bahis madde, bilâhara Komisyonca taknin esna-

Bütçe Komisyonu Raporu 

11. V. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 168 ) 



— s — 
sında ücrete taallûk eden fıkra muhakkak ki, 
zühul neticesi olarak metne alınamamıştır. Esa
sen bu ücretin vaz 'ındaki sebep kurul üyelerinin 
daha ciddî ve randımanlı bir şekilde çalışma
larını temin etmektir. Netekim Hükümet tem
silcisi de Maliye Bakanlığının teklifin kabulüne 
taraftar bulunduğunu ve esasen ücret verilmedi
ği için bunlardan lâyikı veçhile istifade oluna-
madığını ifade etmiştir. 

Komisyonumuz; esasen Yüksek Kamutayca 
kabul buyrulan fakat bilâhara Komisyonca bir 
zühul eseri olarak madde metnine ithal edilme
miş bulunan mevzuubahis fıkranın, vâzıı kânu
nun maksadına uygun olarak, kabul edilmesinin 
uygun olacağına karar vermiş ve Maliye Komis
yonu tarafından hazırlanan metni aynen kabul 
etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
istanbul 
E. Adakan 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Giresun 
M. Şener 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

R. Birand 

Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikba§ 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Gümüşane 

K. Yörüfcoğlu 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

Muhalifim 
M. A. Ülgen 

Mardin 
Dr. K. Tükoğlu 

Dr. 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
M. Güçbümez 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

îstanbul 
A. H. Başar 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. S. Eti 

Tokad 
8. Atanç 

Urfa 
F. Ergin 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM Kl-
RAZOĞLU'NUN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâve

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı üyelere ayda 
150 şer lira verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun, adı geçen 5434 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu» kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra eklenmesi

ne dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 7 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

A ve B fıkralarında yazılı üyelere ayda 150 
şer lira ücret verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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