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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel I 
ve 4 arkadaşının, İstanbul Selimiye Hayvan Sağ
lık Okulu mezunlariyle İstanbul Sağlık Memur
ları Okulu 1945 yılı mezunlarına yedeksubaylık 
hakkının tanınması hakkındaki kanun teklifi, ta
lep üzerine geri verildi. 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, dış 
memleketler hububat mahsulünün bu seneki va
ziyetine, hububat ve bakliyatın bizdeki fiyatla-
riyle dış piyasalar fiyatlarına, Toprak Mahsul
leri Ofisinin alım ve stok vaziyetine ve mubayaa 
fiyatlarının tesbit edilerek bir an evvel ilânına 
dair sorusu, Ekonomi ve Ticaret Bakanının tek
lifi üzerine 4 . VI . 1951 Pazartesi Birleşimine 
bırakıldı. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri tşeri'nin, 
Manyas Kazası köylerinde ineklere tatbik edilen 
suni tohumlama hakkındaki sorusu, Tarım Ba
kanı oturumda bulunmadığından, 15 . VI . 1951 
Cuma Birleşimine bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cığiller'in, gemi inşası ve tersane tesisi hakkın
da Hükümetçe alınmış bir karar olup olmadığı
na, miadları dolan gemilerin demir ve çelik fab- | 

Teklifler 
1. — Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, yol 

mükellefiyeti kanunu teklifi (2/245) (Bayındır
lık, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

2. — Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku-
ranel'in, yol vergisi kanunu teklifi (2/246) 
(Bayındırlık, İçişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına). 

Raporlar 
3. — Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaş

ması hükümlerinin Türkiye ile Belçika arasında 
tatbikini mümkün kılmak üzere imzalanan pro
tokolün onanması hakkında kanun tasarısı ve 

likalarına satılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna Millî Savunma ve Ulaştırma 
Bakanları cevap verdiler. 

Erzurum Milletvekili Said Başak'm, İhtiyar
lık Sigortası Kanununun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifinin reddine dair olan 
Çalışma Komisyonu raporu üzerinde görüşüldü. 
Çalışma Komisyonu roporunun reddiyle Ticaret 
Komisyonunun kabul ettiği maddelerin müzake
re edilmesine dair önerge kabul olundu ve ka
nun teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi. 

İçtüzüğün 53 ncü maddesinin yorumlanması
na mahal olmadığına dair Anayasa Komisyonu 
raporu üzerinde görüşülürken çokluk olmadığı 
anlaşıldığından 4 . VI . 1351 Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Çorum Milletvekili 

Sıtkı Yırcah Sedad Baran 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

Muzaffer önal 

Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/168) (Gündeme). 

4. — Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaş
masının 8 nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile 
Fransa arasında tatbikini mümkün kılmak üzere 
teati edilen mektupların onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/162) (Gündeme). 

5. — Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün sa
tışları hakkındaki protokolün onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/116) (Gün
deme) . 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Muzaffer önal (Tokad), Püruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3.— SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı Ömer Kulein'in 
işten menedilmesi sebebine ve bu hususta Bakan
lıkça ne gibi bir karar alındığına dair İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/304) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vakfıkebir Belediye Keisi Ömer Kulein kim 

taraf.ndan hangi kanuni sebep ve salâhiyete da
yanılarak işten menedilmiştir. 

Bu işlem Bakanlığa intikal etmiş ise Bakan
lıkça ne karar alınmıştır! 

Bu sorumun sözlü olarak İçişleri Bakanı ta
raf mdan cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakamnmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar, affmızı dilerim, 
bu sözlü soruya seyahatten avdetimde muttali 
oldum. Bu sözlü soru önergesi iki defa ruzname-
ye girmiş, birincisinde önerge sahibi bulunma
mış, ikincisinde de bendeniz bulunamadım. 

Seyahatten avdetimde muttali olduğum bu 
önerge üzerinde henüz tetkikat yapamadım, onun 
için bir hafta mehil verilmesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen gününü tesbit ediniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 

(Devamla) — 11 Haziran Pazartesi.gününe ta
likini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 1 1 . V I . 1951 Pazartesi günkü 
Birleşime bırakılmıştır efendim. 

2. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'

ın, liman inşaatı için alınacağı üân edilen deniz 
vasıtalarına ve finansman mukaveleleri akdedil
miş bulunan limanların inşasma ne zaman baş
lanacağına dair Bayındırlık Bakanlığından söz
lü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Soru sahibi Zonguldak Millet
vekili Cemal Kıpçak burada mı efendim?. (Yok 
sesleri). 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Tekirdağ MilletvekiU Zeki Erataman'-
ın, Dış memleketler hububat mahsulünün bu 
seneki vaziyetine, hububat ve bakliyatın bizdeki 
fiyatlariyle dış piyasalar T fiyatlarına, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin alım ve stok vaziyetine ve 
mubayaa fiyatlarımın tesbit edilerek bir an evvel 
ilânına dair Başbakanlıktan olan sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/307) 

BAŞKAN — Zeki Erataman burada mı?. (Bu
rada sesleri). 

Soruyu okutuyorum. 

16.V.1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Hubulbat mahsulünün (bâzı bölgelerimizde 
idrakine kısa bir müddet 'kalmıştır. Taibiî âfet
ler haricinde iyi' ve bol Ibir mahsul idrak ede^ 
ceğimiz salahiyetli makamlarca ifade edilmekte
dir. Bu vaziyete göre aşağıdaki sorularıma Baş
bakanlığın sözlü olarak cevap vermesini saygı 
ile rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr. Zeki Erataman 

— 31 — 
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1. Dış memleketlerde umumiyetle bu sene 

(hububat mahsulü ne vaziyettedir? Dış piyasa
larda bellibaşlı hububat »e bakliyatın normal 
fiyatları nedir? Bizdeki fiyatlar ne ıraerbeade-
dir? 

2. Toprak Ofisi şimdiye kadar olduğu gibi 
müstahsilin piyasaya arzedeeefr hububat ve bak-
liyatı sonuna kada r̂ alaeak mjdırfl Ve gelecek se
neler ihtiyacımız için stok yapmak karana&a 
mıdır? 

3. Toprak Ofisin şimdiye kadar tanzim mu
bayaası yapmak kasdiyle aldığı bellibaşjh hubu
bat ve bakliyatın bu seneki fiyatları ne olaGitkte*? 

Mahsulün idrakiyle ilk ağızda bol miktarda 
piyasaya arzı neticesi borçlu olan pek çok müs
tahsilin malını düşük; fiyatla satarak zarar et
mesine meydan vermeden teslbit edilecek muba
yaa fiyatlarının bir an evvel ilânını say^îamn-
ta rica ederim. 

BAŞKAN — Başbakan atfana. söz Ekonomi 
TB Ticaret Bakanınmdır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-
EÎS ETE (Ankara) — Arkadaşımızın sorusuna 
sırası ile cevap veriyorum: 

Soru : 1. Dış memleketlerde umumiyetle bu 
sene hububat mahsulü ne vaziyettedir? Dış pi
yasalarda bellibaşlı hububat ve bakliyat fiyat
ları nedir? Bizdeki fiyatlar ne merkezdedir? 

Muhterem arfeadaşlarmi; 
1. Dış memleketlerdeki hububat mahsûlü 

vaziyeti hakkında şimdiden kesin surette müta
lâa yürütülmesi müşküldür. Yayınlanan malû
mata göre : 

En büyük hububat müstahsili ve ihracatçısı 
olan Birleşik Amerika Devletlerinde kışlık hu
bubatı durumu pek müsait değildir. Geniş mik
yasta hububat ziraati yapan eyaletlerden bir 
kısmında mahsul önemli surette zarara duçar 
olmuştur. Yazlık ekilmiş hububatın durumu 
şimdilik iyi görülmektedir. 

Büyük mikyasta hububat istihsal eden ve 
ihracat yapan Kanada '<fe efejm müsait şartlar 
altında yapılmıştır. 

Arjantin'in idrak ve istihsal eylediği buğjcbay 
mahsulü iyidir. Yeni ekilmiş mahsut içifc yağ
mura ihtiyaç duyulmaktadır. 

Avusturalya'da hava şartları müsait gitme
mekte, yağmura ihtiyaç bulunmaktadır. 

Patı Avrupa'da sühuıiet düşüklüğü yüzün-
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den kışlık hububat mahsulünün gelişmesi umul
duğu kadar iyi olmamıştır. Yazlık mahsulün 
durumu iyi görünmektedir. 

İngiltere'de kışlık buğday mahsulünün du-
ifUteu havaların ısınması sebebiyle iyileşmeye 
başlamıştır. 

İtalya'da havaların soğuk gitmiş olması kış
lık mahsulün gelişmesi üzerinde menfi tesir yap
mıştır. 

Asya'da Pakistan'ın hububat istihsali iyi ol
muştur. Hindistan'da mahsul tahminlerin üs
tünde bir miktara ulaşacağı sanılmakla beraber 
istihsal yine de noksandır. 

İran ve İsrail'de istihsalin az, Irak'ta arpa 
ve buğday istihsalinin fazla olacağı umulmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, istihsale gelince; 
Tarım Bakanlığından aldığımız malûmata 

nazaran bu sene kışlık hububat ekim sahası 6 
milyon hektarı geçmiştir. Yazlık hububat saha-
siyle birlikte bu rakamın 9 milyon hektarı aşa
cağı umulmaktadır. Buna göre bu seneki umu
mi hububat istihsalinin 9 milyon tonu bulması 
beklenebilir. Bu senenin ekmeklik hububat 
istihsali ise 6,5 milyon tonu bulmaktadır. 

1951 - 1952 ziraat yılı ekmeklik hububat 
tohumluk ihtiyacı 900 bin ton istihsalden dü
şüldüğü takdirde memleket iaşesine ve yeni 
stoklar tesisine 5,5 milyon tondan fazla ekmek
lik hububat tahsis edilebilecektir. 

Ofisin alabileceği miktar : 
Ofisin kanun ve kararnamelerle kendisine 

mevdu vazifeleri yapabilmesi için 1951 - 1952 
kampanyası içinde aşağıda gösterilen cins ve 
miktarlarda hububat satın alması lâzımgelmek-
tedir. 

Ekmek- Yemek- Tohum-
Mahsulün lik lik luk Stok Yekûn 

cinsi Ton Ton Ton Ton Ton 

Buğday 570000 — 50000 280000 900000 
Çavdar 
Mısır 25000 — — — 25000 
Arpa — 30000 — 20000 50000 
Yulaf ~ 7000 — — 7000 

Yekûn 595000 37000 50000 300000 982000 

Okuduğumuz rakamlardan da anlaşıldığı 
üzere, Ofisin bu sene satm almayı programlaş-ı 
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tirdığı (982 000) tonluk miktardan (20 000) 
tonu arpa, (280 000) tonu ekmeklik hububat 
olmak üzere (300 000) tonu ihtiyat stoktur. 

Ofis, teşekkül kanununun ruh ve gayesine 
uygun olarak bu miktarda mubayaaya ve stok 
tesisine muvaffak olduğu takdirde kanunen 
kendisine verilmiş tanzim satışı vazifesini yap
mak suretiyle memlekette hububat ticaretinde 
çoktan beri özlenen serbestiyet'e kavuşulması 
mümkün olabilecektir. 

4. Alım fiyatları : 
Ofisin içinde bulunduğumuz senede tatbik 

ettiği alım fiyatı, buğdaya verilmiş (4) kuruşluk 
devre primi dâhil olduğu halde şöyle idi : 

Buğday esas fiyat : 23,80 4 4 kuruş devre 
primi = 27,80 kuruş 

Karışık buğday esas fiyat i 22JÖ 4- 4 kuruş 
devre primi = 26,70 kuruş 

Siha buğdayı esas fiyat : 21,70 4- 4 kuruş 
devre primi = 25,20 kuruş 

5. Yeni tatbik edeceğimiz fiyat : 
Arkadaşlar, bilirsiniz ki, hububat fiyatları 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yapılan hazırlıklardan sonra Hükü
met tarafından tesbit ve ilân olunur. Tesbit ve 
ilân bugünlerde yapılacaktır. Bu tesbit Ofis 
Kanununa göre istihsal bölgelerindeki hububat 
fiyatlarının «normal seviye» den aşağıya düş
mesini önlemek suretiyle müstahsili önlemek 
maksadına matuftur. Bu fiyatlar tesbit edilir
ken, mezkûr kanuna göre, dünya fiyatlariyle 
mukayese edilerek yapılır. 

Sizlere bir fikir verebilmek için dünyanın 
en büyük iki buğday istihsal ve ihracat memle
keti olan Birleşik Amerika ve Kanada borsala
rında 22 . V . 1951 tarihi itibariyle muamele 
gören buğday fiyatını soyliyeyim: 

(U. S. A.) Şikago borsasında 1 ton buğday 
Türk parasiyle 243 lira, Kanada'mn "Winnipeğ 
buğdayının tonu 239 liradır. Türk buğdayının 
tonu 278 liradır. 

Görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlar, dün
ya hububat fiyatlarının bugünkü seyri bizim 
fiyatlarımıza nazaran düşüktür, Bugünkü dün
ya durumuna rağmen ve mühim bir müstehlik 
kütlesinin başlıca gıda maddesini teşkil eden 
ekmek fiyatım ipka etmek zorunda kalmamıza 
rağmen, hububat müstahsilini imkân nispetinde 
himaye etmek ve istihsalin artmasını teşvik et-
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mek gayesiyle, bu seneki istihsalin inşaaUah faz
la olacağını tahmin etmekle beraber, hububat 
fiyatlarında bir indirme yapmıyarak bunların 
eti aşağıdan aynen muhafazasını daha iktisadi 
bir hareket addetmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım, konuşmamı bitirirken şunu da 
tebarüz ettirmek isterim ki, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin ödenmiş sermayesi ancak 15 milyondur. 
Yukarda arzettiğimiz miktarda hububatı muba
yaa edebilmesi için Hükümetten 300 milyona 
yakın bir para istiyecektir. 

Ofisin asıl gayesi, memleketin hububat ihti
yacını bir iki senelik stok olarak tesis etmektir. 
Kurmakta olduğu silo ve hangarları tesis ettik
ten sonra ve bu işe muktazi sermayeyi sağladık
tan sonra, Ofis hububat politikasının nâzımı 
rolünü oynamak mevkiine gelecektir. (Alkışlar). 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, evvelâ Hükümete teşekkür et
mekle söze başlıyacağım. Asgari fiyat olarak 
bir sene evvelki fiyatların tesbit edildiği şek
lindeki ifadelerini bir müjde telâkki ettiğim
den teşekkürü borç biliyorum. Hakikaten öden
miş sermaye 15 milyon lira çok azdır. 300 mil
yon lira istiyeceklerdir. Elbette Yüksek Meclisi
niz istenen bu tahsisattan kaçınmaz. Çünki bize 
verilen ifadeye göre bugünkü fiyattan muba
yaa yapılsa bile eldeki para ile, inşaaUah idrak 
edeceğimiz bol mahsulü, Hükümetin veya Top
rak Ofisin tamamen mubayaa etmesine imkân 
yoktur. Bize verilen rakamlara göre 570 000 
ton bu sene için, 280 000 ton da stok olarak, 
yani bir senelik ihtiyacımızın yarısını stok ola
rak toplıyacaklarnıış. Ondan sonra ne olacak1? 
Arkadaşlar, bugün buğday istihsali yapmıyan 
memleketlerde dahi asgari bir senelik, hattâ bâ
zı memleketlerde iki senelik ihtiyaçlarına teka
bül edecek stokları mevcuttur. Binaenaleyh 
böyle altı aylık bir stok yapılması ve gerisinin 
mukadderata terkedilmesi bizim için, bilhassa 
bizim gibi bir ziraat memleketi için doğru de
ğildir. önümüzdeki bir sene içerisinde gördük-
ki 100 milyona yakın döviz verdik ve mukabi
linde buğday aldık. 

Silo vaziyetine gelince; bunlar yapılamaz
ını? Elbette yapılır. Bir zirâat memleketinin ve 
bilhassa bizim memleketin silosuz ve deposuz 
kalmasına imkân yoktur. 

Ben Hükümetin verdiği izahat karşısında bir 
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şey söyliyecek değilim. Kendilerine huzurunuz
da teşekkür ederim. (Alkışlar) 

EKONOMİ VB TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşım izahat verir
ken küçük bir zühul oldu. Zapta yanlış geçme
mesi için bunu tavzih etmek istiyorum. 

Hububat ihtiyacı için temini gereken para, 
tahsisat istemek suretiyle sizlerden talep edil-
miyecektir. Bu, mütedavil sermaye olduğu için, 
Maliye ve Ticaret Bakanlıkları tarafından bo-
no'ar çıkarılmak suretiyle temin edilecektir. 
Alman hububat bir taraftan satılacağı cihetle 
bu para uzun müddet borç olarak da kalmaz. J 

1. — Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğ-
lu'nun, İçtüzüğün 53 ncü maddesinin yorumu 
hakkında önergesi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (4/134) 

BAŞKAN —• Bu rapor geçen Birleşimde ko
nuşulmuştu.' Bunun üzerinde söz alan arkadaş
larımız vardır. İlk söz Abdürrahman Fahri 
AğaoğM'nundur. (Konya'da sesleri) 

Yusuf Karslıoğlu. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, Anayasa Komisyonunun raporu aleyhin
de konuşan Raif Aybar ve Abdullah Aytemiz 
arkadaşlarımız, gelen dilekçelerden hangileri ile 
komisyon vazifeli ise onlara karar versin bu 
kararların cetvelleri yapılsın, Bakanlara, Mil
letvekilliklerine dağıtılsın, vazifeli olmadıkları 
dilekçeler yani İçtüzüğün 53 ncü maddesinin 
ilk fıkrasında yazılı olduğu üzere ilkin Hü
kümete, Damştaya, mahkemelere ve Sayıştaya 
verilmesi gereken dilekçeler hakkmda karar 
vermeye ve karar verilmeyince tabiatiyle cet
vel yapmaya, Bakanlara ve Milletvekillerine 
dağıtılmaya mahal yoktur diyorlar. 

Arkadaşlar, bu görüş Anayasa İçtüzük hü
kümlerine ve Yüksek Meclisin ve Meclis adına 
hareket eden geçmiş yıllardaki. Dilekçe Ko
misyonlarının 30 senelik anlayış ve kararlarına 
aykır ıdr . Aynı zamanda kanaatimce Yüksek 
Meclisin umumi murakabesini de zedelemekte
dir. Anayasa Komisyonu tem bizim kanaatimi
ze uygun olarak tanzim eylediği raporunda çok 
güzel bir surette kanun ve tüzük maddelerini \ 

sıralamış ve neticede Dilekçe Komisyonuna 
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Bir taraftan gelir, bir taraftan gider. Bunu da 
arzetmeyi lüzumlu buldum. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Kerman'ın, Emirdağ ilçesinde okulsuzluk yü
zünden okula devam edemiyen öğrencilerin 
durumuna ve İnkılâp İlkokulunun avlusunda 
yanan kerestelere dair Millî Eğitim Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/319) 

BAŞKAN —• Millî Eğitim Bakanı seyahatte
dir. Bu itibarla soru kendisinin Ankara'ya gele
ceğini tahmin ettiğimiz 8 Haziran 1951 Birleşi
mine bırakılmıştır. 

havale ve tevdi olunan bütün dilekçeler hak
kında mahiyetleri ne olursa olsun tefrik yapıl
maksızın komisyonca bir karar verilmesi ve bu 
kararların da haftalık cetvellerine ithal edil
mesi icabedeceğini ve esasen komisyon tetkika-
tmı Meclis namına yapmakta olup verdiği 
kararın ve yaptığı işlemin Meclis kararı mahi
yetini alabilmesi için bir ay içinde itiraz edil-
miyerek kesinleşmiş olmasına mütevakkıf ,oldu-
ğunu bildirmiştir. Ve haklı olarak da 53 ncü 
maddenin diğer maddelerle birlikte mütalâa 
olunduğu takdirde komisyonca ne suretle mua
mele yapılması icabedeceği açıkça anlaşılmakta 
bulunmuş oMuğundan yoruma mahal olmadı
ğını bildirmiştir. Hattâ bendeniz diyebilirim ki, 
53 ncü madde, diğer maddelerle birlikte müta
lâa olunmaksızın tek başına göz önüne alındığı 
takdirde bile bu maddenin her dilekçe hakkın
da ait olduğu bakanlıklardan cevabı alındık
tan sonra gündeme alınacağı vazifelilik, vazi-
fesizlik, müspet, menfi bir karar verileceği sa
rahaten anlaşılmaktadır. İşte bu maddenin 
ikinci fıkrasında aynen (Gerek doğrudan doğ
ruya yürütülen son kararma itiraz eden ve 
bundan şikâyet eden kâğıtları, gerek ilgili ma
kamlardan gelen cevapları gündeme alır.) ve 
son fıkrasında da (Her hangi bir işlem yapma
nın yeri olmıyan dilekçeler hakkında bu yolda 
karar verir.) denilmektedir. Kararsız hiçbir 
dilekçe kalmıyacaktır. Ve bu kararlar behe
mehal cetvel halinde bakanlara ve milletvekille
rine dağıtılacaktır. Şimdi bendenize haklı ola
rak diyebilirsiniz ki, o halde bu maddenin yo
rumunu neden istedik? 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Arkadaşlar, Başka suretle Meclise intikal et

tiremedik. 'Hattâ komisyon arkadaşlarıma mü-
taaddit defalar ısrarla dedim ki, bunlardan 
birisine karar vererek imza edin. Biz muhalif 
kalalım cetvele geçsin, itiraz edelim. Meclis 
bir veçhe tâyin etsin de üç komisyon ayrı ayrı 
yol takip etmiş olmasın. Kaljul etmediler. Biraz 
prensip kararı aldık isterseniz 53 neü maddenin 
yorumunu isteyin dediler. Biz de mecburen 
yorumunu istemek suretiyle, önergemin sonun
da işaret ettiğim veçhile bir veçhe verilmesi için 
iş Yüksek Heyetinize intikal ettirildi. 

Arkadaşlar, mahkemelerde bile kendilerine 
ait olmıyan işlerde görevsizlik kararı verilir. 
Anayasa 60 ncı maddesinde (görev ve yetki dı
şında olan dâvalar ancak bir kararla reddolunur) 
der. Mahkemenin görevsizlik kararları taraflara 
tebliğ edilmez mi? Elbette edilir. Onlar buna 
karşı temyizde de bulunabilirler. Hattâ Yargı-
taym, mahkemelerin görevsizlik kararlarını boz
duğu çoktur. Sonra arkadaşlar, hep bilirsiniz, 
dilekçe komisyonlarının (kazai mercie aittir, biz
ce yapılacak işlem yoktur) diye verdiği karar
lardan bazılarına bakanlar veya milletvekilleri
nin itiraz ettikleri vâkıdır. Bakanların ve mil
letvekillerinin hepsi de kazai mercie ait oldu
ğunda komisyonla aynı kanaatte bulunmıyaibilir. 

Raporun aleyhinde konuşan arkadaşlar ka
nun ve tüzük hükümlerine dayanmıyor da mut
tasıl çeşitli dilekçelerin tahacümünden ve işlerin 
terakümünden bahsediyorlar. Bir kere bu hal 
bir mazeret teşkil etmez. Terakümün asıl se
bebi ise acıdır, acıklıdır. Bundan dolayı Baş
kanlığa bir yazı sunacağım. 

Hülâsa arkadaşlar; Anayasa Komisyonunun 
raporu Dilekçe komisyonlarının takip etmesi ik
tiza eden yolu Anayasanın ruh ve maksadına 
ve İçtüzüğün hükümlerine uygun olarak çok gü
zel bir surette göstermiştir. Raporun kabulünü 
dilerim. Derin saygılarımla. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Sayın 

arkadaşlar; Yusuf Karslıoğlu içtüzüğün 53 ncü 
maddesinin yorumlanmasını talebediyor. Buna 
sebep de şunu gösteriyor : Dilekçe ana komis
yonu ile bir ve iki numaralı geçici komisyonlar 
bu maddeyi anlamakta, ayrı ayrı noktai nazar 
illeri sürerek ayrı, ayrı işlem yapmaktadır. Bi
naenaleyh bu ayrılığı gidermek ve görüşleri tev
hit etmek için tefsir yapılsın, diyor. 
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Muhterem arkadaşlar; her hangi bir kanun 

maddesi her hangi bir komisyon veya bir kimse 
tarafından yanlış tatbik edilirse bu, kanun mad
desinin tefsirini icabettirmez. Tefsir demek, 
müphem bir hükmü ve maddeyi kanun vazıınm 
maksadına uygun olarak mânalandırmak demek
tir. Binaenaleyh önümüze gelen bir tefsire ev
velâ bu noktadan bakmamız lâzımdır-. Tefsiri 
talep edilen madde ve hüküm müphem midir, de
ğil midir?. Eğer müphem değil, sarihse tefsire 
mahal yoktur. Nitekim bu tefsir talebini tetkik 
eden Anayasa Komisyonu bunun vazıh ve açık 
olduğunu, binaenaleyh tefsire mahal olmadığını 
söylemiştir. 53 ncü maddenin anlaşılm yan veya
hut yanlış tatbik edilen hükmü şudur: Ana ko
misyon olan Dilekçe Komisyonu kendisine havale 
edilen dilekçeleri başka makamlara aitse doğru
dan doğruya o makamlara havale ediyor. Onlar 
hakkında görüşme yapmıyor ve karar vermiyor. 
Binaenaleyh karar vermediği için de haftalık 
cetvele basmıyor. Bir numaralı komisyon ise bi
raz farklı hareket ediyor. Bu dilekçeleri ilgili 
makamlara havale ediyorsa da bunlar hakkında 
görüşme yapıyor ve karara bağlıyor. Fakat karar 
cetveline bunları yaznryor. Halbuki 53, 56 ve 57 
nci maddelere baktığımız zaman sarahaten şunu 
görüyoruz : 

Dilekçelerin mahiyeti ne olursa olsun, mutla
ka incelenecek, karara bağlanacak ve haftalık cet
vele basılacaktır. Zira bu haftalık cetveller Yük
sek Meclis üyelerine dağıtılmaktadır. Her üye ve 
bakan bu dilekçelerin özetlerini ve kararları göz
den geçiriyor ve, karara iştirak etmiyorsa, bir ay 
zarf.nda itiraz edebiliyor, itiraz olmazsa ancak 
o zaman komisyonun kararı Meclis kararı halini 
alıyor ve katiyet kesbediyor. Mademki, «her di
lekçe» kaydı vardır, mutlak olarak her dilekçe 
hakkındaki karar cetvele ithal edilmelidir. Bu 
kayıt karşısında her hangi bir dilekçe veya dilek
çeleri istisna etmek bu açık hükümleri ihlâl et
mek demektir. Buna itiraz eden arkadaşlar filva
ki bâzı makûl fikirler beyan ettiler. Birçok di
lekçeler yersizdir, haksızdır. Bunlar zaman bakı
mından, kırtasiye bakımından israfı muciptir. 
Ayni zamanda semeresiz mesai celbetmektedir. 
Binaenaleyh Öylelerini cetvele dercetmemiz doğ
ru değildir dediler. Şunu da arzedeyim ki, bu fi
kir ve bu mütalâalar makul olmakla beraber bun
lar tefsir konusunda ileri sürülemez. Ancak tadil 
mevzuubahstir. Elimizdeki hükümler âdil makul 
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olmasalar dâhi onlar değişinceye kadar, mademki 
hukuk Devletiyiz, onlara ittiba etmek mecburiye
tindeyiz. Milletvekili her dilekçeye, her karara 
itiraz hakkına sahip iken ve İçtüzük ona bu hak
kı bahşetmiş iken cetvele ithal edilmeyen bir ka
rarı nereden anlasın, nereden görsün ki, bu hak
kını kullansın?. Binaenaleyh bu sarahat karşısın
da, bu hükümler mevcut kaldıkça, maliyeti ne 
olursa olsun, her dilekçe hakkndaki kararın cet
vele ithal edilmesi ve Meclise sunulması lâzımdır. 
Hükümler sarih ve açık olduğu için tefsire de 
mahal yoktur. Bunu bu şekilde kabul ederek ra
porunu ona göre tanzim eden Anayasa Komisyo
nu raporunun tasvip edilmesini istirham ediyo
rum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; iç Tüzüğümüz, teşri salâ
hiyetini haiz olan Büyük Millet Meclisinin bir 
usulü muhakemesidir. Malûmu âlileridir ki, usul
ler, adalete vusul için açılan yollardır. Bu yol
dan geçmeden hak ve adalete varılmasına im
kân olmadığını, kanun yapan tansis eylemiştir. 
Çalışmalarımızı tanzim ve her türlü iç muame
lâtımızı tesbit eden bu Tüzük hükümleri, bizim 
tamamen hususi bir anayasa mahiyetinde olan 
hükümlerimizdir. Bundan .udûl etmek, bunun 
haricinde takdirlere gitmek, işleri azaltmak için 
böyle yapmak zaruretindeyiz demek, doğru de
ğildir. Tefsir ve içtihada mahal olmıyan bir 
mevzu üzerinde şahsi takdir hakkını kullanmak
ta olan değerli arkadaşımız Abdullah Aytemiz'in 
dayandığı esbabı fiiliye kanunun hükmü âmi
rini yerine getirmeye mâni teşkil etmez. Abdul
lah Bey benden ve birçok arkadaşlarımızdan ev
vel bilirler ki, zaruretler memnuatı mubah kı
larlar. Ama, kanunun sırtından bağırmaya mü
saade vermezler. Kanun, mademki içtimai ve 
siyasi durumumuzu tesbit etmiştir, tadil olun-
cıya kadar onun hükmü yürürlükte kalacaktır. 
Onu şahsi takdirle hükümden iskat etmeye hiç 
kimsenin salâhiyeti yoktur. Kaldı ki, kanun ya
pan, kanunu tatbik edenlere karşı rehberlik et-
mek mecburiyetinde bulunduğundan, bunun hi
lâfına olan bir mütalâaya hukuki bir yer ver
meye ben imkân bulamıyorum. Takdir ediyorum 
ki, 15 000 dosyanın azameti, orada çalışan ar
kadaşları tethiş edecek kadar büyüktür. O kadar 
çok evrakı okumak bile zordur. Fakat kolayı var; 
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bunu böyle yapacaklarına bir tâdil teklifi ya
parlar ve bu esbabı mucibeyi huzurunuza getirir
ler. Ben şahsan kendileriyle birlikteyim. Çünkü 
kazai bir merciden çıkan bir kararı ortadan kal
dırmak için Büyük Millet Meclisine gelinmekte
dir. Hattâ, geçen gün bana da bir liste sundular. 
Çok enterasan olduğu için sizlere bu liste muhte
vasından bahsedeyim: 

1. Hayat ve mematmın meçhul kalanların 
âkibetini tahkik edin diye Büyük Millet Mecli
sine müracaat ediliyor! 

2. Maişetinin temini için yardım edilmesi 
ve sermaye verilmesi hakknda Büyük Millet 
Meclisine müracaat ediliyor! 

3. Kredi sağlanması için Büyük Millet Mee-< 
lisine müracaat ediliyor. 

4. Romatizmemn tedavisi için kâbe örtüsü
nü dizlerine örtmek üzere müsaadenin ve yol 
masrafının verilmesi için Büyük Millet Meclisine 
müracaat ediliyor! 

5. Şam'a gidip mehdiliğini ilân etmek üzere 
yol masraflarının verilmesi için istida veren bu
lunuyor.! 

6. Nihayet sakatlananı çift hayvanı yerine 
Meclisçe bir çift hayvanı a|ımvermesini rica edi
yor! 

Arkadaşlar, görülüyor ki, vatandaşlar arasın
da, bu çatı altındaki müessesenin rolü ve fonk
siyonu bilinmemektedir. Ve B. M. Meclisi her 
derde deva bir müessese telâkki ediliyor, işsiz 
kaldı, müracaat; hacca gidecek, müracaat; meh
diliğini ilâna gidecek, müracaat; hayvanı öldü 
müracaat. Yani bu müessesenin rolünün bilin
memesinden mütevellit bir cehaletle Meclise'mü
racaat yapılmaktadır. Görülüyor ki bunlar, bü
yük bir hakikatin ifadesidir. Yani vâkıatı sabi
tedendir. Bunlar resmî vesikalardır. Bunlardan 
hariç bâzı şeyler dahi olabilir. Abdullah Bey; 
(inanın arkadaş bize) diyor. Teşriî salâhiyetle
rimizi, ilmî yakin hasıl etmedikçe kimseye terk 
ve teffiz edemeyiz. Abdullah Beyi biz seçtik. 
Hâkimler, takdir hakkını kullanırken kanunun 
verdiği yetkiye dayanır ve ona istinat ederler. 
Bir taraftan bize (mademki güveniyorsunuz, bı
rakın bizi bâzı işler hakkında karar vermiyelim 
diyorlar.) Bü olamaz! O zaman biz teşriî vazife
mizi ihmal etmiş oluruz. Tek çare: Arkadaşlar
dan rica ederim, biran evvel bir maddelik bir 
tâdille gelsinler ve bizi mahalli tefsir ve içtihat 
olmıyan âmir ve katî bir hüküm karşısında ve 
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kendilerini de bu sözlerle karşı karşıya bırak
masınlar. Binaenaleyh Anayasanın çok sarih 
olan hükmüne göre mahalli tefsir olmadığı ta-
mamiyle anlaşılan bu vaziyette Anayasa raporu 
dairesinde karar vermenizi rica ederim. 

ABDULLAH AYTEMlZ (Maraş) — Aziz 
arkadaşlar; her hangi bir meselenin lâyüriyle 
anlaşılabilmesi için, mevzuubahis olan ve tetki-
ka konulan hususun açıkça tâyin edilmesi, hu-
dutlandırılması lâzımdır. Aksi tekdirde ihtilâta, 
genişlemeye müsait olan mevzular daima etrafa 
sirayet eder, hakikat merkezinden uzaklaşır. 
Ve bu suretle SQZ söyliyenler kendini zabtede-
miyerek söylenen sözlere ayrı ayrı cevap vermek 
zoruna daima düşerler, dinliydiler işin içyüzü
ne nüfuz edememek zorluğu karşısında kalır. 
Müsaadenizle bu meselenin esasını kısaca arze-
deyim. 

Anayasa Komisyonu, 2 No. lu Geçici Komis
yon kararını, buna iltihak suretiyle tasvip etti 
veya tasvip suretiyle iltihak etti. Şu halde Da
imî Komisyonla 1 No. lu Komisyon bir cephede, 
2 No. lu Komisyonla Anayasa Komisyonu da 
diğer cephede, tamamen birbirleriyle tezat ha
lindedirler. Yani iki taraf tam bir muvazene 
halindedirler. 

Hâmid Şevket Beyefendi, takdire, tefsire 
mahal kalmıyacak bir şekilde madde vazıhtır, 
binaenaleyh, icabediyorsa, lüzum görülüyorsa bir 
tadil ile bu işin halli cihetine gidilsin buyurdu
lar. Bendeniz Yusuf Karslıoğlu'nun önergesini 
okuduğum zaman belki bir zühul vâkıdır diye 
tereddüde düştüm. Fakat bu kürsüde bir zühul 
olmadığı, tam kasdî olarak maddenin kullanıl
dığını anladım. O da 53 neü maddedir. 

Şöyle düşünüyorum, burada mevzuubahis 
mesele nedir Bütün kararların cetvele yazıl
ması lâzım mı, değil mi keyfiyetidir. Halbuki 53 
ncü madde vazifeden bahseder. Filhakika ko
misyonlar arasında bilhassa bir numaralı komis
yonla daimî komisyon aralarında muhalif ka
rarlar verilmiştir. Bu muhalefet, bu ayrılık iki 
noktada toplanabilir. Biri vazife noktasından 
ileri geliyor ki, en mühimmi budur. İkincisi cet
vel meselesidir. Yani, verilen kararların umu
miyetle cetvele derci lâzım mıdır, değil midir? 
iki numaralı komisyon bilûmum kararların be-
hemahal cetvele geçirilmesini istiyor. Daimî 
Komisyon, bulunduğum komisyon, bunun aksini 
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düşünerek, işin mahiyeti nedir tetkik edelim, 
cetvele ithali lazımsa yazalım, diyor. Ama hiç
bir fayda temin etmiyecekse, hattâ zararlı ola
caksa bu kabîl kararların dercinden ne istifade 
edilir? Binaenaleyh bu, beyhude emek sarfın
dan başka bir şey değildir. Lüzumsuz, hariçte 
kalması lâzımgelen kararlar cetvele girmiş olur. 

Müsaadenizle tefsiri istenilen madde beheme
hal okumalı, bilinmeli ve neye mütedair olduğu 
anlaşılmalıdır. Elde kitap olmadığı için birçok 
arkadaşlar acaba 53 ncü madde neden bahsedi
yor diye tereddüde düşebilir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNGE (Ankara) — Hep 
okuduk, biliyoruz.. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Zatı-
âlinizi kasdetmiyorum, zatıâlinizin ezberindedir, 
fakat elinde kitabı olmıyan arkadaşlar.... 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Herke
sin kitabı var, kitapsız kimse yok. (Gülüşmeler). 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Fa
kat bilmiyenlerin bulunması da varittir. Onun 
için müsaade buyurun devam edeyim. 

Arkadaşlar, 53 ncü maddenin hükümleri ko
misyonların vazifesini tâyin ve dört bent üzerin
de bunu tesbit ediyor. 

ilk bendinde, Hükümete, Danıştaya, Divanı 
Muhasabata verilmesi lâzımgelen dilekçeleri ilgi
li makamlara gönderir diyor, ikinci bendi geçiyo
rum. Üçüncü bent; başka bir komisyona gönde
rilmesi iktiza ediyorsa oraya da gönderir der. 

Dördüncü bent; her hangi bir şekilde bir iş
lem yapılmasına imkân olmıyan bir işse onu da 
bu suretle reddeder ve bir muameleye tâbi değil
dir, der, gönderir. 

Asıl mühim olan bent şudur; Yanlış okumaz
sam, hatırımda kaldığına göre gayet muğlâktır, 
müphemdir ve muhtacı tefsirdir. Fakat bize ge
len bu değildir. 53 ncü madde ihtilâfa mesnet olan 
madde değildir. Cetvel meselesi 56 - 57 nci mad
delerde mevzuubahistir. O bent şudur : «Gerek 
doğrudan doğruya yürütümün son kararma iti
raz eden ve buna şikâyet eden kâğıtları gerek 
ilgili makamlardan gelen cevapları gündeme 
alır.» Bu ifade de rekâket vardır. - Son kararma 
itiraz eden kâğıtları - bu tâbirde sakatlık olacak 
kâğıt itiraz etmez. Binaenaleyh şu bendi ihmal et
mek komisyonların vazifelerini esaslı bir surette 
bu fıkraya göre ayarlamak lâzımdır. Çünkü 1, 
3 ve 4 ncü bentler de menfidir. Sadece, komisyo
na ait olmıyan bir meseleyi merciine göndermek-
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ten ibarettir. Gönderir. O kadar. Diğer komisyo
na aidiyetini anlarsa o komisyona havale eder. 
Bir işi yapmıya imkân yoksa, bir muameleye im
kân yoksa bu yolda kararını verir. 

Ama asıl 2. bent vazifenin müspet bendidir. Şu 
halde gündeme ithal edip üzerlerinde durup o id
dianın, o şikâyetin şayanı kabul olup olmadığını 
tetkika imkân yoktur. Çünkü menfidir. 

Fakat bu bende göre, gündeme aldığı meseleyi 
- gündeme aldığı mesele demek komisyonun ken
disini vazifeli gördüğü mesele demektir - inceler; 
ya şikâyeti varit bulur kabul eder, veyahut red
deder gider. 

Binaenaleyh bunun şümulünü tâyin için 
Anayasanın ve İçtüzüğün birçok maddeleri var
dır. O maddelerin bir araya getirilmesi ile buna 
hakiki mânâyı ve veçheyi vermek mümkün ola
bilir. 

Bu itibarla 53 neü maddenin doğrudan doğ
ruya tefsiri istenmiş olaydı kanaati tamme ile 
diyebilirim ki, Anayasa Komisyonu bunun üze
rinde bihakkin durur ve tefsir ederdi. Belki de 
tadili lüzumuna kaani olurdu. Fakat önerge sa
hibi 53 neü maddeye istinat ediyor. Ama asıl 
mesele, cetvele ithali lâzımgelip gelmeyeceği me
selesini; bu ihtilâfın halli sadedinde bu maddeyi 
gösteriyor. Binaenaleyh cetvele bütün kararların 
yazılması lâzım mıdır değil midir ihtilâfını 
halledecek 56 ve 57 nci maddelerdir. Ortada nâs 
vardır. 56 ncı madde tamamen cetvelden bahse
der. Madde aynen şöyledir: Meclise sunulan di
lekçe, her hafta, komisyon, dilekçenin sahibinin 
ismini, mahalli ikametini ve dilekçenin özetini 
ve verilen kararı ve esbabı mucibesini gösterir 
bir cetvel yapar ve bastırır. Bu cetveli milletve
killerine, bakanlara dağıtır. 

Mütaakıp madde; milletvekilleri dağılma ta
rihinden itibaren bir ay zarfında komisyonun 
kararı ne olursa olsun buna itiraz edebilirler. 
Hâmit Şevket Beyden rica ediyorum, bilhassa, 
bu mevzu üzerinde lütfen beni dinlesinler. Ben
denizin en ziyade ehemmiyet verdiğim, üzerinde 
durduğum mesele; burada hakikaten her türlü 
kararın mahiyeti ne olursa olsun sözü tamim 
ifade eder. Bu cümle, bunun yeri hangi maddede 
olmak lâzımdır? Elbette 56 ncı maddededir, yeri 
bunun. Niçin? Çünkü; 56 ncı madde cetvelden ve 
cetvele yazılması lâzımgeılen hususlardan bahis
tir. Hülâsa dilekçeye iptina eden kararın bütün 
vasıfları, heyeti umumiyesi o maddede toplan-
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mıştır. Eğer; hakikaten oradaki kararın heyeti 
umumiyesini ifade ettiği gibi vazıı kanunun mak
sadı, bilûmum kararların mahiyeti ne olursa 
olsun ibaresi, 56 ncı maddeye dereedilirdi. Hal
buki, bu, o maddede yer almamıştır. 

57 nci madde sadece mületvekiltlerinin itira
zından bahseder. Kararın mahiyeti ne olursa ol
sun sözü bu maddeye dercedilmiştir. Oradaki 
«karar ne olursa olsun» ibaresi şikâyet kabul 
edilsin veya edilmesin, bu mânadadır. Eğer ha
kikaten cetvele ithali hususunda bir mâna kasde-
dilmiş olsaydı vazıı kanun, bunu arzeylediğim 
56 ncı maddeye eklerdi. Yoksa, taallûku olmıyan 
cetvelin şümul ve münderecatına taallûku olmı
yan diğer bir maddede yer almazdı. 

Kanun, mutlak itlâk üzere cari olur, buyuru
yorlar. Evet kanun mutlak itlak üzere cari olur 
ama takyit edilmezse. Burada takyidat vardır. 
Burada takyit delili nedir? Birisi maddeden, di
ğeri de kanunun ruhundan istinbatı lâzımgelen 
keyfiyettir, ik i karine vardır. Birisi, bu madde
de karar şekli ne olursa olsun cümlesinin tam 
yeri burası iken, kanun vâzıı burada kullanmı
yor. Başka bir maddede istimal etmek vâzıı ka
nunun maksadı hattâ kararları değildir. Karar 
olsaydı bu madde yerinde olurdu. Bu bir takyit 
delili değil) dir. Kanun istinbat zinciri değil
dir. İnsanların ihtiyaçlarını takyit eden birer 
hükümdür. Serbest harekâtı, hürriyeti takyit 
eder, faydalı olması itibariyle makbuldür. Bir 
fayda ve menfaat temin etmiyen her hangi bir 
hüküm bu hakkın takyidi, hürriyeti takyit edi
ci bir hüküm olur. Nerede bir kanun yapılırsa 
mutlaka orada az çok bir fayda, bir menfaat 
mülâhazası hâkimdir. Şu halde vâzıı kanunun 
buradaki maksadı, hiç şüphesiz ki, faydalı ve 
menfaati olmaktır. 'Hiç faydası olmıyan yer
lerde artık o kanunu lâfziyle imal etmek, ka
nunun maksat ve ruhunu nazara almamak olur. 
Kanunlar lâfziyle değil, ruhiyle mâna ifade 
eder. Lâfız bir kalıptır, ruh olmadıkça bir şey 
ifade etmez. Bu konuda Kanunu Medeninin ve 
Borçlar Kanununun maddelerinden de istiane 
etmek çok yerinde olur. 

Medeni Kanunun birinci maddesi: Kanun 
lâfziyle, ruhiyle temas ettiği hâdiselerde cari
dir. Yani yalnız şekle bakmayınız, Kanunun ruh 
ve mânasını daima nazarda tutunuz. Borçlar 
Kanununun 18 nci maddesi de der k i ; iki tara
fın kendi maksatlarım gizlemek için kullan-
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dıkları tâbirlere, isimlere bakılmıyarak hakiki 
müşterek kasıtlar, maksatlar aranılır. Yani şek
le bakıp aldanmamalı. Vâzıı kanunun hedefi 
ne ise, kanunun ruhundan istinbat edilen mâna. 
ne ise onun nazara alınması lâzımdır. Fakat ruh 
ve mana feda edilmez. Şu halde bu ihtilâf, ko
misyonlar arasındaki ihtilâfın 53 ncü maddeye 
hiçbir suretle taallûku yoktur. Çünkü 53 ncü 
madde komisyonun vazifesinden bahseder. Fil
hakika vazife ihtilâfı komisyonlar arasında 
büttün şiddetiyle, cereyan ediyor, bütün şidde
tiyle devam «diyor. Bir numaralı komisyonla 
daimî komisyon arasında bu cetvel meselesinde 
ve Yüksek Heyetinizin huzuruna gelen mesele
de fark yoktur, beraberiz. Ama vazife hususunda 
çok ayrılıyoruz ve ayrılacağız. Yani daimî ko
misyon bâzı meselelerde Meclisi, komisyonu va
zifeli addediyor ve edecektir. Fakat bir nu
maralı komisyon bunu vazifesi haricinde göre
rek daimî komisyonun baktığına bakmamakta
dır. Şu halde vazife ihtilâfı, geçen içtimada 
da arzettiğim gibi, bu cetfvellerin çok fevkinde 
bir ehemmiyeti haizdir. Fakat daha geriye 
kaldı. Ancak sözlerimin mukaddemesinde ar
zettiğim ihtilâta mahal vermemek için mümkün 
mertebe oraya intikal etmek istemedim. Eğer 
vazife ihtilâfına girecek olsam söyliyeceğim 
sözler çoktur. Bu ihtilâfı 53 ncü madde hallet
mekten uzaktır. Belki de tadile lüzum hâsıl 
olacaktır. Hele tefsir yüzde yüz muhakkaktır. 
Şu halde dâhil bulunduğumuz 1 numaralı ko
misyona gelen işler 3 nevi, üç kısımdır. 

Birisi, malî, adlî, idari, askerî hususlara 
mütaalliktir. Ve bunlardan mütevellit olan ihti
lâflardır. Bu ihtilâfların halli yolu kanunen 
malûm ve .muayyendir. Bunlara ait teşkilâtı 
mahsusalar vardır. Hiçbir zaman bu işler Mec
lise intikal etmez. Etse bile Meclisin mahkeme
ler üzerinde hakkı murakabesi olmadığı 
için, bu saydıklarım da mahkeme hükmünde ol
duğu için, mahkeme hükmünde diyorum çünkü 
Şûrayi Devlet malûm olan madde .dolayısiyle 
mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz bulunuyor, 
'Binaenaleyh, Askerî Temyiz Mahkemesi, Adlî 
Temyiz Malhfeemesi, Devlet Şûrası, bunlar hep 
birer mahkemedir. Mahkeme olunca, hâkimler 
yargı hakkını milletten alır, millet adına kul
lanır. Bundan dolayı Anayasanın 54 ncü mad
desi öyle bir hüküm vazediyor ki, Büyük Mil
let Meclisi hâkimlerin verdiği kararları hiçbir 
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suretle bozamaz diyor, değiştiremez, başka şek
le ifrağ edemez, verilen hükümlerin icrasına en
gel olamaz, diyor. 

Şu halde arkadaşlar, insaf ile düşünelim, 
Anayasanın bu âçik maddlesi hükmüne göre, Mec
lisin kapısından içeri giremiyecek olan işler hak
kındaki kararları cetvele geçirmekte ne fayda 
melihuzdur? Asla bir faide yoktur. (Binaenaleyh, 
Yüksek Meclise itiraz suretiyle intikal etse da
hi, geldiği gibi geri çıkar. İhtimal vermem ki 
bir muhalif çıksın. Meclisin öteden beri karar
ları, yüzlerce mesbuk kararlan vardır. Kanun 
sarihtir, kanarlara bile istinat etmeye lüzum yok
tur. 

Birisi, bunların gelmesi imkân ve ihtimali 
düşünülemez. İkinci nevi işlerde Hâmid Beyin 
bana yardımı oldu. Onun misallerini zikrede-
cektim. Fakat benden evvel davrandılar. 

Mevzuat kanunumuzun hak vermediği mese
leler de sırf bir temenni ve niyaz mahiyetinde
dir. Bunlar hakkında verilen dilekçeler Yüksek 
Meclisin encümenine gelsin. Geldiği takdirde ne 
olacaktır? 

Şu halde böyle tahakkukuna, tervicine asla 
imkân olmıyan hususlarda verilen kararları biz 
cetvele ithal etmemekteyiz. Şu halde geride ne 
kaldı? Geride arzettiğim gibi 53 ncü maddenin 
'kendisini vazifeli görerek gündeme ithal ettiği 
ve inceleme neticesinde varittir veya gayrivârit-
t i r dediği meseleler cetvelde yer alır. 

İkincisi; mevzuatımızda yeri olmıyan ve fa
kat âmme menfaati icalbı yeni bir kanun mev
zuu olabilecek olan hususlarda, bunlara ait ka
rarları da yine' cetvele ithal ediyoruz. 

Hulâsa; biz kararların mahiyetine bakıyoruz, 
eğer bir fayda varsa, fayda melhuz ise mesele 
yok, cetvele ithal ediyoruz. Fakat eğer fayda 
yoksa, Yüksek Meclisin tetkikmdan geçmesine 
imkân yoksa onları tay ediyoruz, çünkü fazla 
emek sarfedilecek, aşağı yukarı bir sayfaya 
yakın yazı yazılacak. Binaenaleyh biz komis
yon olarak bunu fuzuli, yersiz, fazla israf ad
dettik. Biriaianaleyfh vâzıı kanunun maksadına, 
rübu kanuna ve maslahat icabına muvafık şekli 
kabul ettik ve bu kararları böyle tasnife tâbi 
tuttuk. Şimdi arkadaşlar; böyle kazai mahiyette 
veya itiraz olunacağına asla imkân ve ihtimal bu
lu nmıyan meseleler hakkında verilen kararlar 
itiraza tâbi midir? Acaba milletvekilleri arasın-
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da itiraz edecek bulunur mu? Olabilir ama Yük
sek Meclise intikal ettikten sonra bu hususlara 
mütaallik itirazların kabul edilmesine imkân ve 
ihtimal tasavvur edilebilir mi? Benim kanaatim 
itiraz değil, tahayyül bile olunamaz. Niçin? Çün-
ki Anayasanın açıkça tasrih ettiği bir hususun 
hilâfına Yüksek Meclis hareket etmez. Yüce 
Meclis, kuvvei teşriiye kanunları yapar, kanun
ları tanzim eder, kanunların nâzımıdır. Fakat 
bir kanunu yaptıktan sonra nizamı âmmeye ta
allûk eden vazife meselelerinde Yüksek Meclis 
de yaptığı kanunun itaati altında kalır. Kanun 
kanun oldukça Meclis üzerinde hâkimdir. Ama 
o kanunu âmme menfaatine muvafık bulmıyor-
sa nâzımdır; nâzındık hak ve salâhiyetini kul
lanır. O maddeyi değiştirir, daha iyi bir madde
yi onun yerine ikame eder. Fakat kanun dur
dukça, devam ettikçe ona itaat, nizamı âmme 
vazifesidir. Bu gibi hallerde B. M. M. nin de 
kanun içinde kendisini görmesi zaruridir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, bu konu geçen Birle

şimde de konuşularak bu Birleşime bırakılmış
tı. Bugüne kadar birçok arkadaşlar bu konu 
üzerinde konuşmuşlardır. Şimdi 5 arkadaş daha 
söz almış bulunmaktadır. Müzakerenin yeterli
ğine dair önerge de vardır. Nasıl tensip buyu-
rulursa.. (Yeter sesleri) Muvafık görürseniz ve 
önergeyi kabul etmezseniz beş arkadaş daha 
konuşsun. Ondan sonra., (önerge okunsun ses
leri) 

önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yusuf Karslıoğlu'nun İçtüzüğün 53 ncü mad

desinin yorumu hakkında önergesi ve Anayasa 
Komisyonu raporu hakkında iki birleşimdir mü-
taaddit arkadaşlar leh ve aleyhte konuştular 
vaziyet tavazzuh ettiğinden müzakere kâfidir. 
Raporun oya arzedilmesini teklif ediyorum. 

Siird 
M. Daim Süalp 

NECİP BİLGE (Niğde) — önerge aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğinin aley
hinde konuşacaktır. Bu hususta bir tek arka
daşa söz verilebilir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, tetkik 
etmekte olduğumuz, münakaşa mevzuu olan 53 
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| ncü maddenin tefsiri meselesi Meclisin ve bu 

arada Dilekçe Komisyonunun çalışma tarzına 
yeni bir istikamet verecek mahiyettedir. Bu ba
kımdan müzakerenin kâfi olmadığı ve meselenin 
biraz daha münakaşa edilmesi lâzım olduğu ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğine dair 
önergeyi reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Anayasa Komisyonu raporunu oyunuza ar
zediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. (Ekse
riyet yok sesleri) Rapor kabul edilmiştir. 

2. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yaz-
man'ın, Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 8 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/160) [1] 

(Rapor okunud). 

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ) (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, Elâzığ Milletvekili Şevki 
Yazman arkadaşımızın Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununun muayyen maddesinin tâdili hakkın
daki gerekçesi ve talebini komisyonda müzakere 
olundu. Bu konuşma sırasında bendeniz de bu
nun bir kanun mevzuu olamıyacağmı, Genel-
Kurmaym salâhiyeti dahilindeki işlerden ve 
bugün baş vurulmuş çarelerden olduğunu arzet-
tim. Teklif üç hedefi gözönünde tutmaktadır. 
Birisi; okuyup yazmasını erata öğreterek, okur 
yazar eratı kıtada silâhlarla başbaşa bırakmak; 
ikincisi, Türkçeyi öğretmek; üçüncüsü, eğitim 
merkezleri açarak, umumi bilgi ile eratı teçhiz 
ettikten sonra, tâbirimi mazur görünüz, yan 
olgun bir şekilde kıtaya sevketmektir. Sırf oku
yup yazma maksadiyle böyle eğitim merkezleri 
vücuda getirmek için, kendi şahsi kanaatime 
göre, verilecek' emekle harcanacak paraya ya
zıktır. 

Bendeniz âcizane arzediyorum, 44 senelik 
hayatı askeriyemde, gelen evlâtlrımız, kıtalarda 
hiç masraf yapmadan, parmağı kalem, toprağı 
kâğıt yaparak pekâlâ okuma yazmayı öğreniyor
lar. Bu okuma ve yazmayı teşvik için de erleri 

[1] 175 say ıh basmayazı tutanağın sonundadır, 
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vaktiyle (efendi) unvanı ile taltif ediyorduk. 
Ve bunu muayyen günlerde emirlerle teşhir ede
rek ona verilen bu bitmez imtiyazın hududunu da 
şümullendirerek diğer vatandaşlara, yani asker 
avlâtl arımızı okur yazar kılmaya teşvik ediyor
duk. Bunda \% 90 muvaffakiyet temin ettiğimi 
arzederim. 

Türkçe öğretmek hususuna gelince; Devletin 
resmî lisanı, malûmu âliniz olduğu veçhile, Türk-
çedir. Hükümet kapısında işi olanın veya olmı-
yanm mutlaka Türkçe öğrenmesi zarureti var
dır. Şunu da itiraf ederim ki, memleketimizde 
tek kelime Türkçe bilmiyenler de çoktur. Fakat 
bunlar, bu 20 yaşındaki delikanlı evlâtlar, birli
ğe geldikleri zaman muhitinde yaşadıkları teşek
külün çoğunun Türkçe konuştuklarını görürler, 
Türkçe konuşur ve tanışırlar. Binaenaleyh az za
manda, onlarla görüşüp anlaşmak için Türkçeyi 
öğrenirler. Bunu bendeniz askerî hayatımdaki 
tecrübeme istinaden arzediyorum. Su, ekmek, 
tüfek, kasatura, sen ve ben kelimelerinden iba
ret 6 - 7 sözden başka söz bilmiyen bu vatandaş
lar askerlikten çıktıktan sonra basit bir mektup 
yazacak kudreti iktisap etmişlerdir. 

Binaenaleyh zaten eğitim merkezleri diye tek
lif edilen, şey şudur. Şimdi, hazarda ordu ma
nevra tatbikatları dolayısiyle henüz yeni silâh
ları bilmiyen, öğrenmemiş ve yarın kıtalarımı
za seferi mevcuda çıkaracak olan eratı bu had
deden geçirmek belki mümkün olur. Genel Kur
may bir talimatname neşretmiştir. Bu talimatna
meler bu hedefi istihdaf ediyorlar. Hedef ele 
geçiriliyor, ve meydana dahi getiriliyor. 

Üçüncü maruzatım şu olacaktır: Okullar kü
çük yaştaki evlâtlarımızı, askerî birlikler ise 
yirmi yaşındaki dalikanlılarımızı Türkçe öğren
meye davet ettikleri için, buna, ciddî, plânlı, 
bir şekilde devam ettikleri takdirde bu teşekkül
lere zaten bu noktadan lüzum kalmaz. Mâru
zâtım yanlış anlaşılmasın, Eğitim merkezleri
nin aleyhinde bulunuyorum. Ancak şu var ki. 
geri bir teşekkülde, gerilerdeki eğitim merkez
lerinde bunları umumi bilgilerle teçhiz edip 
muharebe hatlarına sevketmek suretiyle giriş
tiğimiz muharebeler bizim için fena netieeler 
verdi. Kıymet ve kudretini tanımadığımız bir
likleri muharebeye sokarken büyük tereddüt
ler geçirilmesi tabiîdir. Her babayiğitin eğitim 
derecesinin bilinmesindeki fayda aşikârdır. 
Terbiyenin bölükte başlayıp bölükte bittiğine» 

.1051 0 : 1 
f ve her bölükte er yetiştirilmesi bahis mevzuu 
! olduğuna göre, kumandanın kendi eliyle yetiş-
I tirdiği çocukları yine kendisinin kullanmasm-
I dan tabiî birşey olamaz. îki muhtelif elden geç-
| tiği için istifade edemediğimiz kıtalar olmuş

tur. Malûmu âliniz bir kaziye vardır. Bir işi 
en fena görmek için iki ele vermek lâzımdır. 
Eğitim merkezlerinde yetiştirilen, ileride mu-

' harebede bunların vücudundan istifade bekle
nen arkadaşlar yetişmemiştir. Buna itimadı 
yoktur, bundan ne suretle istifade ederim diye 

i tereddüt içinde kalır. 
Bu vesile ile başımdan geçen bir vakayı arze-

deceğim. Biz sağ cenah Hayrangöl . sırtlarında 
29 ncu Tümenle muharebe ederken bize Amsya 
ve Tokad Jandarma taburları takviye olarak gön
derildiler. Bunlar hakikaten o zamanki umumi 
bilgilerle mücehhez birliklerdi. Fakat kıymetleri 
ve kudreti harbiyeleri hakkında birlik komutanı 
bir kanaat sahibi olmadığı için girdikleri muha
rebede hepsi maalesef takım takım esir edildiler. 
O zavallılar bigünah idiler. Onlar aldıkları emri 
tatbik etmeye çalışıyorlardı. Fakat kıymet ve 
kudreti harbiyeleri hakkında henüz sarih bir fikir 
edinilmediği, bu vaziyet onların derhal muhare
beye sevkını icabettirdiği için vücutlarından mem
leket müdafaasında dört saatlik bir fayda temin 
edilmeden esir edildiler. Binaenaleyh bendeniz bu 
para cihetini hesaba katmıyarak, ki külli bir ye
kûn teşkil ediyor, Eğitim merkezlerinde, birliğin 
nezareti altında yetişecek her hangi bir taburun 
ileride bir fayda sağlıyacağma knaani değilim. 
Harbde o kıtayı kullanacak salahiyetli âmirlerin 
yakın nezaretinde Genelkurmayca vücada getiri
lecek teşkilâtı daha ziyade ileri götürmenin ken
di vazife ve salâhiyetleri dâhilinde olduğunu 
ve binaenaleyh bu teklifin bir mahiyeti kanuniye 
teşkil edecek derecede olmadığını arzetmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir arkada
şımız daha kalmıştır, o da konuşsun ondan 
sonra komisyona söz verelim. (Muvafık sesleri) 

Buyurun Şevki Yazman. 
M. ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 

memleket ve ordu namına çok lüzumlu ve faydalı 
gördüğüm için huzurunuza getirmiş bulunduğum 
kanun teklifinde iki nokta hedef tutulmuştur.: 

Birincisi, askere alman erlerin birliklere ve
rilmesinden evvel bir eğitim, (Yetiştirme) mer
kezine şevki. Bu, yalnız bizim teklifte değil, bü-
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tün dünyada, bütün ordularda teamül haline ge
len ve bizim Genelkurmayca da esas itibariyle 
raporda gördüğünüz gibi kabul edilmiş bulunan 
bir esastır. 

ikincisi, orduya alınıp okuyup yazma, ve 
Türkçe Dili bilmiyen erlerin mutlak surette 
okutturulun ası. Birinci gayede her an harbe ha-
z:r bulunması gereken ordunun artık acemi ta
limgahı olmaktan çıkarılması maksadı vardır. 
Filhakika harbin ne vakit patlak verip ne zaman 
yapılacağı belli olmıyan bu zamanda kıtalar her 
dakika hazır bulunmak ve düşmanı karşı! ıyaeak 
vaziyette olmak zorundadrlar. Hududa yakın 
yerlerde düşman zırhlı motorlu birliklerinin bas
kını bekleneceği gibi, yurd içinde olanların da 
her an bir hava indirmesini beklemeleri zaruridir. 
Bu hallerde birlikler ve bunlarda mevcut silâh
larla yetişmiş erler hazır bulunmalıdır. 

Yusuf Aktuğ arkadaşımın nazarı dikkatine 
arzederim. Eğitim merkezleri yalnız ve yalnız 
eğitim için değildir. 

Bundan başka acemilerin sınıflara tevzii için 
muayyen bir merkeze şevkleri ve bu işi şimdiye 
kadar olduğu gibi askerlik şubelerine bırakılma
ması, asker sevkiyatmm şimdiki gibi hiç de hoş 
olmıyan, gençleri askerlikten soğutan vaziyetten 
kurtarılarak silâh altına alman çocuklarımızın 
diğer yüksek tahsil gençleri gibi doğrudan doğru
ya eğitim merkezlerine şevki, yeni askere alınan
ların yetiştirilme ilmine vâkıf, daha tecrübeli el
lere tevdii, acemi ellere yalnız yetiştirme mer
kezlerindeki silâhları vererek asıl birlikte bulunan 
ve daima iyi halde tutulması gereken silâhlar m 
muhafazası gibi düşüncelerimiz vardır. 

İkinci gayedeki hedef daha açıktır. Yarısın
dan fazlası okuyup yazma bilmiyen, hattâ bir kıs
mı Türkçeye de vakıf olmıyan gençlerin her şey
den evvel müdafaa hizmetine faydalı olması için 
bugünün asgari bilgisi verilmek gerektir. Okuyup 
yazma ve lisan bilmiyen genç ise değil bugünün 
modern silâhını hakkiyle kullanmak ve fakat bu
günün dağınık harb nizamı içinde komutanının 
emir ve sözlerini anlayıp icra etmekte dâhi zor- I 
luk çeker. I 

İki sene silâh atında kalan bu gençlerin, mil- I 
letimizin en değerli unsuru bu insanların okuyup I 
yazma öğrenmekle millî kalkınmamıza yapacak- I 
lan hizmet ise izahtan varestedir. I 

Üçüncü bir nokta olarak lise ve orta mektep j 

Timi c m 
[ tahsili görmüşlere eğer ahval ve şartlar müsait 

olursa Millî Savunma Bakanlığının bâzı kolay
lıklar görtermesi hususunda yetki verilmek nok
tası da varsa da bu keyfiyet tamamen tâli bir 
nokta olduğundan üzerinde uzun boylu duracak 
değilim. Şu kadarını işaret edeyim ki, yüksek 
tahsillilere kısa hizmet kaydı kabul edildiğine 
göre bu teklifte bir adaletsizlik de görmüyorum. 
Bu düşüncelerime ne Millî Savunma Komisyo
nundaki arkadaşlarım, ne de Bakanlığın Millî 
Savunma ve Genelkurmaydaki zevat itiraz et
mediler. Fakat evvelâ bu işlerin çok para iste
diğinden ve sonra da bir kanun mevzuu değil 
bir talim ve terbiye işi olduğunu serdettiler. Ni
hayet komisyonun raporunda da belirtildiği gibi 
eğitim merkezlerinin tedricen açılacağını ve or
duda erlere okuyup yazma öğretildiğini söyle
mek suretiyle bu işin hal yolunda olduğunu be
lirttiler. 

Filhakika bugün alayların üçüncü taburları 
bir nevi eğitim merkezleri haline getirilmiş bu-
ılunduğu söylenebilirse de bu hal millî müdafa
amız bakımından ve hem de yetiştirme bakımın
dan en gayrimüsait bir hal şekli olduğuna ka-
aniim. Çünkü bu üçüncü taburlarda yukarda 
saydığımız mahzurlar mevcut olduğu gibi bura
larda mütehassıs elemanlar okuyup yazmayı te
min edecek öğretmenleri de toplamak mümkün 
değildir. Buna mukabil ve hemen hiçbir büyük 
masrafa girmeden şimdilik tümenlerde bu mer
kezler açılabilirdi. Ve büyük masrafa hacet kal
madan çok iyi neticeleer alıınabilirdi. 

Okuyup yazma bahsine gelince; ben çok ya
kın zamanlarda orduda askerliğini yapmış, ter
his edilmiş ve fakat bu esnada Türkçe konuşma
sını dahi öğrenmemiş erılere rasladktan sonra 
orduda tam. tertip okuyup yazma öğretildiğine 
inanmakta mazurum. Hususi olarak vâki temas
larımdan aldığım malûmat ise bizzat ordu men
suplarının bugün erlere yüzde yüz okuyup yaz
ma öğrettiklerini iddia edeceklerini zannetmi
yorum. 

Hakikat şudur ki, bu iş de teşkilâta değil 
subayın hamiyet ve gayretine terkedilmiştir. Su
baylarımızın hamiyet ve gayretine katî itimadı
mız olmakla beraber bir okutma ve yetiştirme 
işinin her şeyden evvel teşkilât meselesi olduğu
na kaaniiz ve bu işin yolunda yürümesi yani 
her yerde aynı şekilde ve usulde aynı teşkil ve 
tertipti; bu tedrisatın ve yetişmenin • yapılabil-
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mesi için bu işin bir kanun mevzuu olmasından 
başka çaresi olmadığına inanıyoruz. 

Mademki Millî Savunma Komisyonunun ekse
riyeti ve Millî Savunma Bakanlığı her iki konu
nun lüzumlu ve faydalı olduğuna kaanidir. Bu
nun kanuniyet kesbetmesinden neden kaçmıyor? 
Zaman müsait değilse tatbik müddetini ona göre 
teklif eder. İmkân müsait değilse önümüzdeki 
senelerin bütçesini ona göre tertip ve tanzim 
eder. Lüzumuna ve faydasına kaani olup bunun 
kanuniyet kesbetmesinden kaçınmayı biz daima 
şüpheli bir gözle görürüz. 

Meslekten yetişmiş ve klâsik talim ve terbiye
ye alışmış eski meslekdaşlarımdan birçoğunun 
bu yeniliği tatbikte tereddüt göstermelerini ma
zur görürüm. Fakat büyük kısmı ordunun için
de ve yeni zamanlarda hizmet görmüş, işin ikti
sadi ve kültürel tarafını da kavrıyan Meclis ek
seriyetinin bu mâruzâtımı daha iyi anlayıp kav
rayacağını, bunun bize sağlıyacağı faydaları göz 
önüne alarak kötülüğü hakkında hiçbir kimsenin 
bir fikir ileri sürmediği bu mevzuları kanun
laştırmaktan çekinmiyoceğini ümit ederek bu 
tasarının kabulünü arz ve istirham eylerim. 

BAŞKAN — Efendim, daha iki arkadaş var. 
Mamafih buyurun, söz sizin. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Sayın 
arkadaşlarım, kıymetli arkadaşımız Şevki Yaz
man'm teklif ettiği kanun tasarısı 3 noktayı 
ihtiva ediyor. Birisi; ordunun teşkilâtına taal
lûk ediyor. Diğeri talimü terbiyesine taallûk 
ediyor, üçüncüsü de; askerlik mükellefiyetinin 
kısaltılmasını tazammun ediyor. 

5398 sayılı Kanunla Cumhuriyet Ordusunun 
harekât» eğitim, seferberlik ikmal işleri ki, bun
lar birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu mühim 
ödevler mesul teknik bir makama gayet geniş 
salâhiyetlerle tevdi edilmiştir. Ordu gibi çok na
zik ve muazzam ve o nispette komplike bir me
kanizma üzerinde birbirine sıkı sıkıya bağlan
mış ve alâkalı olan bu işler üzerindeki salâhi
yet ve mesuliyetlere müdahaleyi komisyonumuz 
tasvip etmemiş, hattâ mahzurlu görmüştür. Esa
sen arzu edilen eğitim teşkilâtı için komisyonu
muzun raporunda da izah edildiği veçhile, ta
bur, alay ve daha yüksek birlikler şeklinde fi
iliyata geçilmiştir. Talimü terbiye sistemimiz, 
ordumuzun en yüksek vasfı olan millî ordu ha
linde vatandaşın vatan terbiyesi, fikir terbiye-
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sini inkişaf ettiren en büyük bir mekteptir. 
Okuyup yazma eğitim merkezlerinde başlamakta 
ve kıtalarda da devam etmek suretiyle askerlik 
müddetinin ve hizmetinin imkânları nispetinde 
öğretilmektedir. Bundan sonra da mutlaka öğ
retilecektir. 

Hizmetleri kısaltma hakkındaki teklife ge
lince : 

Sayın arkadaşlar, askerlik mükellefiyeti her 
Türk vatandaşına taallûk eden bir sadakat ve 
bir Millî Savunma borcudur. Her erkek Türk, 
şahsiyet prensibine istinat eden bir hukuka sa
hip ve bir vazife ile mükelleftir. Bu mükellefi
yet şahsan ödenir ve tamam olarak ifa edilir. 
Bir bedelle ve vekâletle ödenemez, istisna ve 
imtiyaz kabul etmez. Askerlik mükellefiyeti, 
hukuki bakımdan da vatandaşlar arasında mü
savat prensibinin en yüksek ve canlı bir teza
hürüdür. Bu mukaddes mükellefiyeti, mükâfat 
veya mücazat mevzuu yapmak hukuki ve aske
rî bakımdan da çok hatalı bir görüştür. Bina
enaleyh müsavat prensibine ve Anayasamıza 
ve askeri esaslara asla uymaz ve münevver şe
hirliler lehine bir imtiyaz teşkil edecek olan bu 
teklifi komisyon kabul etmemiştir. 

Bunlardan başka teklif, teşkilât ve eğitini gi
bi ordunun dahilî işlerine taallûk eden kanun
lar üzerinde bâzı vecibeler tahmil etmektedir. 
Halbuki Askerlik Mükellefiyeti Kanunu, vatan
daşla Devlet arasına askerlik mükellefiyetine 
taallûk eden mütekabil hak ve vecibeleri tan
zim eden bir kanundur. Binaenaleyh teklifin 
Askerlik Kanuniyle de hiçbir alâkası yoktur. 
Bu sebeplerle Millî Savunma Komisyonunuz bu 
teklifi kabul etmemiştir. Heyeti Umumiyece de 
reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Rifat özdeş. (Reye rey ,sesleri) 
Müsaade buyurun efendim, elde kifayet 

önergesi yoktur, reye reye demekle reye gide
meyiz. 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Sayın arka
daşlar, Şevki Yazman arkadaşımızın talim ve 
terbiye merkezleri kurulması hususundaki fikri 
bilhassa kıtalara sevkedilecek olan erlerin ılık 
bir hale gelmiş olarak katılmaları bakımından 
gayet muvafık mütalâa edilmekle beraber, bu
nun bir kanun mevzuuolması gibi bir sebep de 
mevcut değildir. Esasen talim ve terbiyeyi üze
rine almış olan Millî Savunma Bakanlığı ile 

— 4a~ 



B : 85 4 .6 
Genelkurmay Başkanlığı bu salâhiyeti haiz bu
lunmaktadır. Millî Savunmanın muhtelif branş
larım teşkil eden deniz, hava ve kara kuvvet
lerinin, talim ve terbiyeleri kurulan merkez
lerde yapılmaktadır. Bu talim ve terbiyeyi ace
mi erata kıtada yaptırmak suretiyle hareket 
edilmesi istendiği takdirde, bir acemi eri tam 
acemi olarak kıtaya gitmekten menedecek ve 
yetiştirecek merkezler yoktur. Fakat bu, hem 
Millî Savunmanın salâhiyetleri ve hem de im
kânları dahilindedir. Halbuki, okuma yazma 
bir aylık bir mesele değildir. Talimü terbiyenin 
esas prensipine sadık kalarak talim terbiye için 
de birlikler ancak bir buçuk ay kalmaktadır-

• 1ar. Fakat ondan sonra okuyup yazma ve umu
mi bilgi verme işi hiç fasılaya uğramadan kıta
larında devam eder, Kara kuvvetlerinin şimdiye 
kadar böyle bir merkez elde edememesinin se
bebi belki de harb ilcaatı dolayısiyle bütçele
rinde bir para ayırmak imkânını bulamamala
rından ileri gelmiştir. Bu arzuyu, bu İsteği bu
günkü kuvvetlerimiz tamamen idrak etmiş bu
lunmaktadır. Bunu ayrıca bir kanun şekline 
sokup zaten arzu edilen bir şeyi, illâ yapacak
sın demek doğru olmaz, kanaatindeyim Bilhas
sa Rifat Paşa arkadaşımızın söylediği gibi, fii
len ve tamamen ödenmesi lâzımgelen mükellefi
yeti ifa sırasında okuma yazma bilenlere karşı 
birtıakım rüçhaniyet sağlanması adaletsizlik 
ve haksızlık olur. Binaenaleyh ben de bu kanu
nun reddedilmesi taraftarıyım. 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çnakırı) — Muhterem ar

kadaşlar, bu mevzuda teklif sahibi ile Millî Sa
vunma Komisyonu arasında büyük bir fark gör
müyorum. Hükümet; eğitim merkezlerinde baş
lamak ve kıtalarda devam etmek suretiyle oku
yup yazma öğretilmekte olduğunu, bundan son
ra da mutlaka öğretileceğini ve talim ve terbiye 
işi ordunun ve bakanlığın salâhiyet ve mesuli
yetine esasen dâhil bir keyfiyet olup başka bir 
salâhiyet alınmasına esasen lüzuim olmadığını 
ve bu itibarla bu mevzuun bir kanun mevzuu 
olamıyacağmı beyan ediyor. Komisyon da bu 
noktai nazarı aynen benimsemektedir. Çünkü 
ordunun ve bakanlığın salâhiyet ve mesuliyeti
ne esasen dâhil bir keyfiyet olduğundan bu hu
sus tamamen ordunun ihtiyarına bırakılmakta
dır. Bugün ilköğretim mecburiyetinin Millî Eği
tim Bakanlığı elinde nasıl perişan halde bulun-
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duğunu hepimiz biliyoruz. Buna ait rakkamlar 
vermek mümkündür. Nüfusu 250 den az olan 
5124 ve nüfusu 250 den fazla olan 7 183 köy 
bugün maariften mahrumdur. Yani 13 207 köy
den askerlik vazifesini, vatani vazifesini ifa için 
birliklerimize katılan köylü vatandaşlar okuyup 
yazmaktan mahrum bulunmaktadır. Eğer Millî 
Savunma Bakanlığı; bu, vazife ve mesuliyetin 
dahilindedir, diye bir salâhiyetten bahsediyor
larsa, acaba bu salâhiyet nereden neşet etmekte
dir? Bu salâhiyeti nereden alıyorlar? Kanun 
olmıyan yerde salâhiyet de mevzuubahis olamaz. 
Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü Sayın Rıfat 
Taşkın arkadaşımız adeta bu kanunun kabulü, 
Millî Savunma Bakanlığına bir müdahale olaca
ğından bahsettiler. Her hangi bir kanun Büyük 
Millet Meclisinden çıkar da bakanlığın tatbikına 
arzedilirse böyle bir kanunu müdahale mahiye
tinde telâkki etmek, doğrusu, garip olsa gerek. 
13 207 köyden orduya batıdan zavallı Türk köy
lüsünün hakikaten "orduda birazcık okuyup yaz
ma ve amali erbaaya kadar hesap öğrenmesi, bi
raz yurt bilgisi dersi alması, biraz olsun mü
cehhez olarak köyüne dönmesi gibi bir mevzuu 
kabul ettiğimiz takdirde, netice Devletin bir ko
lunun diğer koluna yardım etmesi demek ola
caktır. Yani Millî Savunma Bakanlığının, Millî 
Eğitim Bakanlığının yetişememiş olduğu yerler
de bir nebze kültür verme işi sağlanmış olacak
tır. Arkadaşlar, vaktinizi fazla almamak için kı
saca arzedeyim, bu mevzu Millî Eğitim ile alaka
lıdır. Kanunun lehindeyim, kabulünü rica ede
ceğim. Yalnız bir kere de Millî Eğitim Komis
yonundan geçirilmesini teklif ediyorum. Bu hu
susta bir de önerge takdim ediyoruîm. 

BAŞKAN — Söz almış tek bir arkadaş kal
mıştır. Bir de kifayeti müzakere takriri, var
dır; müsaade ederseniz söz almış bulunan Em-
rullah Nutku arkadaşımıza da söz vereyim. (Kâ
fi, kâfi sesleri), 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, yapılan teklif belki usul veya 
taktik bakımdan hatalı olabilir. Fakat bu Şevki 
Yazman arkadaşımın esas fikri ise de Yüksek 
Meclisin hassasiyetle üzerinde durması lâzımgele-
ceği kanaatindeyim. Arkadaşlar, hakikaten bizim 
ordumuz içinde bulunduğumuz devirlerden ha
tırladığıma göre uzun bir müddet kıtada acemi 
talimleriyle meşgul olunur. Halbuki acemi ta
limleri kıtada yapıldığı zamanda muvaffakiyet 
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çok güç istihsal edilir. Avrupa ordularında bu 
mesele Şevki Yazman arkadaşımın noktai nazarı 
dairesinde halledilmiştir. Muayyen talimgahlarda, 
eğitim merkezlerinde acemi talimini ikmal eden 
askerin teşekkül edecek askerî birliğe tamamen 
acemilikten geçmiş, muallim olarak vazife görme
si fırsatı verilmiştir. 

Arkadaşlar, bizim deniz ordumuzda 1,5 aylık 
bir acemi talim devresi geçirmek üzere teşkil edil
miş bir eğitim merkezi vardır. Bu eğitim merke
zi hakikaten çok faydalı görülmüş bir müessese
dir. Ve donanmaya teslim ettiği askeri, azçok as
kerlik kabiliyetini yüksek derecede tatbik edecek 
bir hale sokmuştur. 

Ben Şevki.Yazman arkadaşımızın tasarısının 
şekli üzerinde durmuyorum, ana fikri üzerinde du
ruyorum. Kâzım Arar arkadaşımızın da teklif etti
ği gibi, bu işin ayni zamanda bir millî eğitim 

. mevzuu olarak tetkik edilebimesi için diğer bir 
komisyonda ve bilhassa Millî Eğitim Komisyo
nunda yeniden tetkikat yapılarak Meclisi Âliye 
sunulmasını her halde faydalı buluyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Millî. Savunma Bakanı Hulusi 
Köymen. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Bursa) — Sayın arkadaşlarım, Şev
ki Yazman arkadaşımızın teklifinde mevzuubahis 
olan eğitim merkezlerinin tesisi üzerinde iki veç
heden mütalâa yürütmek mümkündür. Bunlar
dan birisi; bu tesisin kabulü halinde bunun ma
lî portesinin ne olacağını düşünmek ve bugünkü 
bütçe takatine sığar bir teklif olup olmadığına 
karar vermektir. 

Eğitim merkezi tesis etmek demek, acemi ola
rak alman vatandaşları kıt 'a ile ihtilât ettirmiye-
rek mücerret bir eğitim merkezi olarak ittihaz olu
nan, ve gerekli tesisleri ihtiva eden, sinesinde 
toplıyan bir karargâh yapmak demektir. Celbe-
dilen âeemi efradın sayısı vasati olarak 120 - 130 
bin miktarında kabul olunursa her 10 bin er için | 
ayrı bir eğitim merkezi, yani aşağı yukarı bir tü- 1 
men birliği cemraetinde acemi erattan müteşek
kil bir eğitim karargâhı tesis etmek ve bu su
retle bir kur 'a efradı için onar bin kişilik 12 eği
tim merkezi vücuda getirmek lâzımdır. Yalnız 
10 bin kişilik bir eğitim merkezinin malî porte
si, bilhesap sabit olmuştur ki, 57 milyon liradır. 
Binaenaleyh 12 merkez tesis ettiğimiz takdirde 1 
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I bütçemizin Millî Savunmaya tahsis ettiği mik

tar üstünde bir paranın yalnız ve yalnız eğitim 
merkezlerine tahsisi lâzımdır. Demek oluyor ki, 
böyle bir teklifin, malî porte itibariyle, bugün 

j için şayanı iltifat olamıyacağı kanaatine varmak 
bu ölçülere göre zaruridir. 

îkinci veçheye gelelim, eğitim merkezlerinin 
kıtalardan kaldırılmasının; her hangi bir teca
vüz karşısında acemi erlerle muallim askerlerin 
müttehiden vazifelerini bir arada görmek müş
külâtından ileri geldiğini, sayın teklif sahibi 
aTkadaşımız esbabı mucibe olarak belirtmekte
dirler. Şunu düşünmek lâzımdır ki, eğitim mer
kezlerine böyle cephe gerilerinde, cephe olmak 
ihtimali olan noktalardan çok uzak mevkilerde 
bir yer intihap edip de oralarda böyle bir tesise 
teveccüh ettiğimiz takdirde bütün ordumuzda 
muallem efrattan eğitime memur edilecek ça
vuş, onbaşı, takım zabiti hattâ bölük ve hattâ 
tabur kumandanını ordunun içinden süzerek eği
tim karargâhında toplamak lâzımdır. Şu halde 
bir ordunun anasırı asliyesinden olan ve âdeta 
derece derece komuta mevkiinde bulunan bu 
kimseleri ordudan tecrit ettiğimiz takdirde âni 
bir tehlike karşısında ordunun kuvvei harbiyesi 
çoğalır mı azalır mı? Bunun takdiri kolaylaşır. 

Muhterem arkadaşlarım diyorlar ki, acemi 
eri krtaya verirken kıtada tehlikeyi karşılamak 
müşkilâtı bahis mevzuudur ve bu mahzurludur, 
Halbuki kıymetli anasırı, eğitim maksadiyle, 
bünyesinden çıkarılan kıtaların kıymeti harbiye-
lerin za'fı daha üstün bir tehlikedir. Binaen
aleyh arkadaşlarımın söylediklerine ilâveten 
bunları da kaydettikten sonra hulâsa olarak ar-
zediyorum ki : Esasen maddi imkânlar elde 
edildikçe ordu erkânı harbiyesi, peyderpey eği
tim merkezleri .tesis etmek yolunda ve kararın
dadır. Ama bu, maddi imkânlarla mukayyettir. 
Bugün için bir al aylık eğitim merkezi tesis ede
bilmiştir. Bunu peyderpey inşaallah bütçemizin 
kudreti ve kuvveti milyarları aşarsa ondan son
ra bunlar da ele alınır. 

Okuyup yazma meselesine gelince: Okuyup 
yazma işi orduda tâli bir vazifedir. Esasen va
tandaşların okutturulması iptidai tahsile ka
vuşturulması doğrudan doğruya Millî Eğitim 
Bakanlığının üzerine aldığı mecburi bir vazife
dir. Bu mecburi vazifenin dışında bu nimetten 
faydalanmamış olan vatandaşları topluluk olma
sı hasebiyle ordu bünyesinde ele alıp da bunla-
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t-a elden geldiği kadar okuyup yazma öğretmek I 
orduda, öteden beri devam edegelen ananevi 
bir talimü terbiye işi olmuştur. Buna halen de 
devam edilmektedir. Ama bunu bir vazifei asliye 
olarak mütalâa etmeye imkân yoktur. Eğer bu
nu vazifei asliye olarak mütalâa edersek o za
man her nevi topluluklarda da ele almak lâzım-
gelir ki, buna da maddeten imkân yoktur. Or
dunun bilhassa gayesi; memleket müdafaasıdır. 
Millî müdafaa işi birinci derecededir. Bunu bi
rinci olarak ele allıktan sonra okuyup yazma, 
ancak bundan sonra, imkânların verdiği nispette, 
temin yoluna gidilebilir. Yok eğer esas vazife 
olarak alalım derseniz o zaman kanunen tâyin 
edilen askerlik müddetini de tezyit etmek yoluna 
gidilmesi lâzımdır. Bu itibarla bu imkânsızlıklar 
karşısında kabiliyeti tatbikıyesi olmıyan bir 
teklif karşısında olduğumuz kendiliğinden anla
şılır. 

Bütün bu mülâhazaları bir tarafa bırakarak, 
ne olursa olsun mutlaka bu tasarıyı kabul ede
lim dediğimiz vakit, ne gibi bir vaziyetin hadis 
olacağını bir kelime ile ifade etmek isterim. Bu 
kanun gereğince eratı aldınız mı mutlaka eğitim 
merkezlerine göndereceksiniz (kabulü istenen ka
nun gereğince) o zaman bir vatandaşı askerliğe i 
davet ettiğimiz zaman kıta ile asla münasebeti 
olmaması lâzım geldiğine, eğitim merkezleri de 
bulunmadığına ve elimizdeki imkânlar da buna 
müsait olmadığına göre bir vatandaşı evinden 
çağırmaya dahi Millî Savunmanın salâhiyeti mev-
zuubahis olamaz. Çünkü, vaz'olunan ahkâmı 
âmire, celbedilen efradın her halde ve her şey
den evvel eğitim merkezlerine sevkedilm esini is
temektedir ve kıta ile irtibatı olmaması lâzımdır, 
diye bir hükmü ifade etmektedir. Bu ahval kar
şısında orduya efrat celbinde imkânsızlık karşı
sında kalacağımız tabiîdir. Bu itibarla tasarının 
reddini istiyorum. I 

MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) —' 
Efendim, eğitim merkezlerinin iyiliği falan hak
kında uzun boylu lâf etmedim. Çünkü gerek Ko
misyon, gerekse Millî Savunmanın cevabı bun- I 
larm lüzumuna dairdir ve bu işe gidilmektedir. 
Halbuki sayın bakan tekrar 57 milyonluk bütçe I 
meselesini ortaya çıkardılar. Arzedeyim 57 mil
yonluk bütçe de azdır. Bu iş hususunda Ameri
kan generali Arnold'le görüştüm. O dediki be
her eğitim merkezine iki yüz milyon lira lâzım
dır. Ama bu Amerika içindir. Bir Amerikan 1 
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tümeninin teşekküllü için lâzımgelen parayı tah
minî olarak vereceğim, belki bizim bütün bütçe
mizi kaplar. Şimdi bu rakamı kabul etmiyoruz 
diye tümen yapmıyor mıyız! Sayın Bakan, eği
tim merkezi mevcuttur ve eğitim yapılmakta
dır, dediler. Ben diyorum ki, aynı şerait içinde 
ve aynı şekilde para sarfetmeden? daha güzel 
eğitim merkezleri vücuda getirilebilir. Raporu 
lütfen okuyun. Eğitim merkezi hakkındaki tek
lifim Millî Savunma Komisyonunca reddedilmiş 
değildir. îş çok mühim olmasa ağzıma almam. 
Fakat sizi temin edeyim; ben Gl. Mak Brayd'la 
konuştuğum zaman bana dedi ki; «Çok güzel er
leriniz ve subaylarınız var, bunlar hakikaten 
yüksek meziyetlere maliktirler, çok iyi döğü-
şürler, cesurdurlar. Fakat bir kusurları var; 
birçoklarının okuyup yazması yok. Bizimkiler 
kıtaya geldikleri zaman okuyup yazma bildikleri 
için verilen teknik malûmatı daha kolay kavrı
yorlar ve yetişmeleri de kolay ve kıisa zamanda 
oluyor. Halbuki sizinkiler böyle olmadıkların
dan talim ve terbiyeleri de kısa zamana sığdırı-
lamamaktadır.» Ben bölüğümde yalnız okuyup 
yazmayı değil, istikâmcı olduğum için tahrip 
ve saire hakkında birçok teknik malûmat da 
verdim. Kıtalarda okuyup yazma bilenlerin 
nisbetinin yükselmesi, onların moralini de yük
seltir. Kendilerine bu teknik malûmatı verdi
ğim çocuklar, bir piyadeden ziyade piyade tali
mini bilirlerdi. Çünkü bir kimsenin harfleri bil
mesi, yeni kelimeler öğrenmesi denmektir, içi
mimde talim ve terbiye vermiş, harb görimüş in
sanlar var. Erlerimize emir veririz, birçok er
lerimiz anlamazlar. Gayet tabiî, okuyup yazma
sı yoktur. Telâffuzu benim ağzımdan çıktığı 
gibi anlamıyor. Binaenaleyh okuyup yazma bir 
millî eğitim değil, bir millî müdafaa vazifemiz
dir. Tüfeğin yalnız tetiğini çekmek yetmez. Ev
velâ nasıl er olarak alıp onu bedenen hamama 
koyup, temizleyip iyi bir hale getirdikten son
ra birliğin içine katıp moral olarak teknik hak
kındaki bilgisi ile yükselteceğiz. Ancak ondan 
Sonra fayda bulabilirsiniz. Bunların hepsi 4 - 6 
ayda olur. Tecrübem bunu göstermiştir. On
dan sonra fayda beklenir. Yusuf Kâmil arka
daşımızın dediği gibi, asıl ondan sonra subayın 
iemrin'de onun arzusunu yerine getirir. Teklif 
boş değildir. Genelkurmaya hak vermiyor de
ğilim. Bu vazife onun değildir, üzerine almak
ta tabiî mazurdur. Ama neyliyelim ki, evvelâ 
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millî savunma vazifesi, saniyen millî eğitim 
meselesi haJttâ millî iktisat vazifesi bize bunu 
icbar etmektedir. 

istirham ediyorum; sıkıntıya girelim. As
kere aldığımız genç yedeksubaylarımızı bu işle
re memur edelim, evvelâ okutalım, ondan sonra 
birliğe verelim. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Bu kanun üzerinde başka söz 

alan arkadaşımız yoktur. Onun için kifayeti mü
zakere takririni okutmuyorum. 

Şihıdi bir önerge vardır, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Eğitim mevzuu ile ilgili bulunan bu teklifin 

bir kere de Millî Eğitim Komisyonundan geçi
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

4 . VI . 1951 
Çankırı Milletvekili 

Kâzım Arar 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Komisyon raporunu reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Yani teklif reddedilmiştir. 

3. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır cali ve 
8 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme
si hakkında Kanun teklifi ve İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Kmisyonları raporları (2/64) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyoruz. (İçişleri 
Bakanı yok sesleri) 

İçişleri Bakanının olmaması kanunun mü
zakeresinin tehirini icabettirmez. Geçen sefer 
İçişleri Bakanı olmadığı için tehir etmiştik. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor üzerinde söz isti-
yen var mı? 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siirad) — Sayın 
arkadaşlar, Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yrealı 
ve 8 arkadaşının Belediye Gelirleri Kanununun 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi daha evvel Mec
lise gelmişti, İçişleri Komisyonu raporu müzake
re ederken, teklif akçalı olduğu iç n, Maliye 

[1] 38 e ek basmayazı tutanağın sonundadır. 
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v.: Bütçe komisyonlarına havale (dimisti . Şim-
J. bu teklif hakkında üç konıisyc.Lun raporu 
varoır. Bir tanesi, İçişleri Komisyonu raporu, 
ikincisi, Maliye Komisyonu raporu, üçüncüsü de 
Bütçe Komisyonu raporudur. 

Maliye Komisyonunda biz bu teklifi görüşür
ken evvelâ bunun fiilî ve hukuki mesnetlerini 
aradık. Ondan sonra İçişleri Komisyonunun ret 
sebepleri ile, teklifin mucip sebeplerini tarttık 
ve neticede teklifi haklı bulduk. Yani Maliye 
Komisyonunun raporu müspettir. Diğer iki komis
yon raporları ise menfidir. Müsaade ederseniz 
bu teklifin mahiyetini, bunu reddeden raporla
rın ret sebepleriyle teklifi tasvip ederken esas 
olarak ittihaz ettiğimiz esbabı mucibeleri mu
kayeseli bir şekilde Yüksek ıttılaınıza arze.de-
yim. Tadili teklif edilen 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesinin birinci 
fıkrası: 

«Belediye sınırları içindeki bütün binalarla 
iratlı arsalardan Temizleme ve Aydınlatma 
Resmi alınır» şeklindedir. Şimdi bu fıkranın 
tadili isteniyor. Biz fıkrayı tadil etmeden evvel, 
bu fıkranın, bu maddenin kanuniyet kesbedin-
ceye kadar geçirdiği safhaları ve kanun vâ-
zıının maksat ve gayesinin esbabı mucibelerini 
tetkik etmek suretiyle incelemek mecburiye
tindeyiz. Kanun tasarısını getiren Hükümetle, 
Geçici Komisyon Sözcüsünün beyan ve zabıt-
lardaki ifadelerine baktığımız zaman Belediye 
Gelirleri Kanununun bu maddesi, temizleme ve 
aydınlatma hizmetine karşılık olmak üzere bir 
ücret alınması esasını kabul etmiş ve-resim na
mı altında bu kanunun içine koymuştur. Yani 
kanunun mesnedi, hizmet karşılığıdır. Hizmet 
yapılacak, ona karşılık ücret alınacak ve bu üc
retin ismi de resim olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar diyorlar ki : Mademki ka
nun vâzıının maksadı, hizmet karşılığı ücrettir, 
o halde hizmet yapılmıyan semt ve mahallerden 
bu ücretin alınmaması lâzımdır ve yapmış ol
dukları tadil teklifinde de şu fıkranın kanuna 
eklenmesini istiyorlar: «Ancak belediyelerce bu 
hizmetlerin mahalle ve semt olarak ifası şart
tır». 

Arkadaşlar, şimdi biz bu teklifi hukuk ve 
adalet zaviyesinden mülâhaza edecek olursak, 
arkadaşlarımızın teklifi yerindedir. Mademki 
bu resim bir hizmet mukabilidir, şu halde hiz
meti ifa edilmiyen semt ve mahallelerden alın-
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maması lâzımdır. Biz bu zaviyeden muhakeme
mizi yaparak neticede bu teklifin haklı olduğu 
kanaatine vardık. Fakat Bütçe ve İçişleri ko
misyonları şu arzedeceğim sebep ve mülâhaza
larla teklifin haklı olduğunu kabul etmelerine 
rağmen, ret neticesine varmışlardır. Ret sebep
lerinde diyorlar ki ; birçok belediyelerimizin 
malı vaziyeti müşkül bir durumdadır. Bu re
simler ise geliri az olan belediyelerimize bir 
miktar varidat sağlamaktadır, geliri az olan be
lediyelere varidat sağlamak için kanun vâzıının 
maksat ve gayesini çiğnemeyi bilmemki ne de
receye kadar yüksek heyetiniz terviç buyura
caktır. 

İkinci sebep: Alman resim esasen tam bir 
hizmet karşılığı değildir. Bu işler için alman 
resim kâfi gelmemektedir. Belediyeler kendi 
bütçelerinden de ayrıca tahsisat ayırmaktadır. 
Alman bu resmin yapılan hizmete kâfi gelmeme
sini, görülmiyen hizmetler için de resim alınması 
için mucip bir sebep olarak ileri sürüyorlar. 

Üçüncü sebep: Bu hizmetler bâzı mahalle 
ve semtlerde ifa edilmiyorsa bu, belediye büt
çelerinin kifayetsizliğinden ileri geliyor. Bele
diye bütçelerini müsait bir duruma getirirsek 
bu hizmetlerden istifade etmiyecek semt ve ma
halle kalmaz diyorlar. 

Dördüncü sebep: Temizleme ve aydınlatma 
hizmetleri için muayyen bir hizmet ölçüsü mev
cut değildir. 

Vatandaşlarla belediye arasında ihtilâflar, 
yapıldı yapılmadı diye anlaşmazlıklar çıkacak
tır. 

Arkadaşlar, görülüyor ki, bu sebepler haklı 
olan bir teklifin reddi için kâfi değildir. 

Beşinci sebep: Şehir ve kasabalarda ikamet 
eden vatandaşlar kendi semt ve mahallelerinde 
olmasa da, bir âmme hizmeti olan bu hizmetler
den kısmen faydalanmaktadırlar. Binaenaleyh 
resim versinler. 

Sonra köylerde yaşıyan vatandaşlar salma 
ve bedenî mükellefiyete tâbi tutuluyorlar. Hal
buki bunlar belediye sınırları içerisine girdik
leri zaman bu mükellefiyetten kurtuluyorlar. 
Bu itibarla, hizmet yapılsın yapılmasın, mutlaka 
resim verilsin diyorlar. 

Halbuki esbabı mucibeye göz atacak olursak 
evvelâ herşeyden evvel hukuk devleti olmamız 
hasebiyle - bunu her konuşmamızda tekrar et-
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mek mecburiyetindeyiz - hukuk devletinde ka
nun vâzıının maksat ve niyeti herşeyden üstün 
tutulur. Madem ki bu bir (hizmet karşılığıdır, 
hizmet yapılmayınca verilmemesi lâzımdır. Eğer 
gelir azalıyorsa başka yollardan bunun çaresini 
araştıralım. Buna mâni olalım. Esbabı mucibe-
de, nitekim bu, güzelce belirtilmiştir. Deniyor 
ki: temizleme ve aydınlatma resmi, hizmet mu
kabilidir. Bu hizmetlerin yerine getirilmediği 
semtlerin bu resimleri vermesi hukuk esasla
rına uymaz. 

2. Âmme hizmetleri lüzel kişileri iktisadi 
bakımdan zarardide dahi etse bâzı âmme işleri
ni yapmak zarureti vardır. Binaenaleyh yapılan 
hizmete mukabil alman resim kâfi değildir, id
dianın bu mucip sebep karşısında çürümesi lâ
zımdır. 

3. Kanun vâzıı bir mutlakiyet ifade eden 
fıkra koymuştur. Halbuki o zaman kanun vâzıı 
şu mülâhaza ile bu fıkrayı koymuştur : tanzi
fat ve tenvirat yapılmıyacak semt ve mahal ta
savvur edememiştir. Bütün semt ve mahallelere 
bu hizmetin gitmesi lüzum ve kanaatiyle mut
lak bir ifade koymuştur. Halbuki bugün tatbi
kat bize bu faraziyenin doğru olmadığını gös
teriyor. Nitekim hizmet yapılmıyan semt ve ma
halleler mevcuttur ki; arkadaşlar bu ihtiyacı 
görmüş ve bu teklifi getirmişlerdir. O halde 
tatbikatla faraziye, birbirine uymayınca biz, 
tatbikatı tercih etmek mecburiyetindeyiz. 

4. Belediye gelirlerini azaltmak meselesine 
gelince : İlk bakışta bu doğrudur. Fakat geliri 
azalan belediye bu gelirini çoğaltmak için ne 
yapacak? Hizmeti yapılmıyan semt ve mahalle 
bırakmıyacak ki, seyyanen hepsinden istifade 
etsin. Görülüyor ki, biz bu tadil teklifini kabul 
edecek olursak aynı zamanda bu vazifeleri biraz 
ihmal etmiş olan belediyeleri teşvik etmiş olu
ruz. Gelirlerini arttırmak için hizmetini yap
madıkları semt ve mahalle bırakmıyacaklardır. 

O zaman her semte ve her mahallede bu hiz
met yapılınca gelirin azalmasını intaç edecek 
bir hal kalmıyacaktır. Bu itibarla Maliye Ko
misyonunda biz bu meseleyi uzun ve ince tetkik 
ve münakaşalardan sonra teklifin haklı olduğu 
neticesine vardık. Benden sonra konuşacak bâzı 
arkadaşlar, Maliye Komisyonu raporunun mü
zâkeresi için takrir vereceklerdir. Benim istirha
mım Maliye Komisyonu raporunun müzakere 
konusu yapılmasıdır. 

4 8 -
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BAŞKAN — Komisyon başkan ve sözcüle

rinden rica ediyorum, Eiyaseti ikaz etsinler, 
komisyon namına konuşacaklarını söz alırken 
açıklasınlar. Başkanlıkta ona göre bir fikir edin
sin. 

HAYRETTİN EEKMEN (Giresun) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adma mı? 
HEYRETTlN TEKMEN (Devamla) — Ha

yır usul hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HAYEETTlN EEKMEN (Giresun) — 

Efendim, müzakeremize esas ittihaz ettiğimiz 
Bütçe Komisyonu raporunun, mevzuu tama-
miyle aydınlatmadığı kanaatindeyim. Bu iti
barla biraz evvel konuşan ve Maliye Komis
yonunun raporunu teşrih eden arkadaşımız 
Süalp'm teklifi veçhile, onu desteklemek mak-
sadiyle bir önerge hazırlamış bulunuyorum. 
Müdellel, hakikaten mufassal malûmatı ihtiva 
eden Maliye Komisyonu raporunun hâdiseyi 
daha iyi aydınlatacağı kanaatiyle bir kere de 
o raporun okunmasını, ondan sonra umumi mü
zakereye geçilmesini arz ve teklif ediyorum ve 
bunun için bir önerge takdim ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Sıtkı Yırcalı ve arkadaşlarının 
belediye gelirlerinden olan aydınlatma ve te
mizleme resimlerinin hizmet mukabilinde alın
ması esasına dayanılarak yapmış oldukları tek
lif Bütçe Komisyonunda uzun münakaşa ve 
müzakereler mevzuu teşkil etmiştir. Mahalle 
ve semte göre hizmetin yapılması esası dâhi
linde bu resimlerin tahsil edilmesini istiyen 
arkadaşlar resmin hukuki mahiyetinin esasen 
hizmet mukabili alman bir ücret olduğu telâk
kisinden hareket etmektedirler. Bilhassa tek
nik mânası itibariyle resmin mevridi bu mâna
yı ifade etmektedir. Fakat belediyeciliğin in
kişafına muvazi olarak gerek malî mevzuatta 
ve gerekse idare hukukunda resim, hizmet mu
kabili alman bir meblâğ olmaktan çıkmış v€ 
tamamen vergi karakterini arzetmeye başla
mıştır. Bu itibarla Maliye Komisyonunun bu 
mevzuda ittihaz ettiği husus, bugünün telâk
kileri karşısında, bidayetteki mânasını kaybe
den bir mefhumdan ibaret kalmaktadır. Onun 
için ayrıca kanunun B. M. Meclisinde müzake
resi sırasında geçirdiği safahat vardır. Bele-
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diye gelirleri kanunu T. B. M. Meclisinde mü
zakere edilirken en ufak bir farkla mahalle 
veya semt değil, sokakların hizmetlerinin ifası 
esas ittihaz edilmek suretiyle bu resimlerin 
alınması hususunda teklif dahi yapılmıştır. Bu 
teklif Meclisçe kabul edilmemiştir. 

Eğer benden evvel konuşan arkadaşımızın 
ifadesi veçhile, kanunun müzakeresi sırasında 
hizmet mukabilinde alman bir ücret telâkkisi 
hâkim olsaydı, arkadaşlar müstakil bir teklif 
halinde mevzuu getirmezler, daha birçok yorum 
talebinde bulunmuşlardı. Bu itibarla hizmet mu
kabilinde ücret alınması vaktiyle teklif edilmiş fa
kat, gerek belediyenin insan topluluğunu ifade 
eden bir bütün olması bakımından, gerekse malî 
mevzuatın geçirdiği istihaleler bakımından tekli
fin kabul edilmesine imkân görülmemiş, reddedil
miştir. Hattâ şayanı dikkat bir cihet de şudur: 
Bu mevzuda sorulan bir sual karşısında Geçici 
Komisyon raportörü olan milletvekili şu cevabı 
vermiştir. Tenvir edilmiyen yerler olursa ne ola
cak deniyor?. Tenvir edilmiyen yerlere gelince: 
Bunda da tenvirat işinin bir işletme hizmeti ola
rak belediyenin her sokağı tenvir etmesiyle mü
kellef tutulmasını esas ittihaz ettiğimiz için ten
vir edilmemiş sokak mefruz olmıyacak vâzıı ka
nun nazarında diyor. Bu itibarla beledî hizmetler 
düşünülürken bunu birbirinden ayırt edilmiyen, 
kabili taksim olmıyan müşterek hizmetler şeklin
de telâkki etmek hususu, kanunun müzakeresi za
manında vâzıı kanunun benimsediği ve bugünün 
telâkkilerine uygun düşen bir görüştür. 

Arkadaşlar, dediler ki, 7 kilometre uzakta otu
ran mahalleler vardır. Bunların eğer suni olarak 
belediye hudutları içerisine almak keyfiyeti ha
kikaten varit ise, belediyenin bütünlüğünü parça-
lıyacak bir şekilde teklif yapmaktansa, bu suni 
ilhakları belediye hudutlarının dışârsma çıkar
mak, belediye hizmetlerinin görülmesi bakımın
dan çok daha isabetli telâkki edilir denmiş ve bu 
hususta İçişleri Komisyonunun belediyecilik te
lâkkilerine daha uygun olan görüşünü Bütçe Ko
misyonu benimsemiş ve aynı suretle, gerek malî 
mevzuat ve gerek belediyeciliğin son tekâmülleri 
nazarı itibara alınmak suretiyle tenvirat ve tan
zifat işleri daha çok belediyelerin umumi hizmet-
lerindendir telâkkisi hâkim kılınarak Bütçe 'Ko
misyonunun raporu tanzim edilmiştir. 

Bu itibarla Bütçe Komisyonunun, belediye
lerin bütünlüğünü muhafaza eden ve malî mev-
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zuata katiyen aykırı düşmiyen, hizmet mukabili 
ücret telâkkisinden tamamen uzak olan raporunu, 
heyeti umumiyenizin de kabulünü rica edeceğim. 

Maliye Komisyonu arkadaşlarımın, madde tas
rih etmek suretiyle itiraz edecekleri noktalar var
sa sonradan onları da komisyon adına cevaplan
dırmaya gayret edeceğim. 

Yalnız sözlerime son verirken bir noktaya te
mas etmeme müsaadenizi rica edeceğim. Maliye 
Komisyonunun raporunda, şayet Belediye Gelir
leri Kanununda, yerine göre (Tanzifat Vergisi), 
yerine göre de (tanzifat resmi) ibarelerinin, tâ
birlerinin kullanılmış olduğu da zikredildiğine 
göre, kanun vâ'zıı nazarında resim ve vergi tef
riki yapmak cihetine de esasen bakılmamıştır, 
Bu sebeple tamamen kanun vâzıınm zihniyetine 
uygundur ve belediyecilik ihtiyaçlarına cevap 
vermesi bakımından muvafıktır. Eğer hakika
ten yedi, sekiz kilometre uzakta mahalleler var
sa, bunların belediye hudutları dışına çıkarıl
ması belediye bütünlüğünün, komün bütünlü
ğünün muhafaza edilmesi hususu belediyeler ba
kımından da faydalı ve zaruridir. Binaenaleyh, 
raporun kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Hayrettin Erkmen 
arka'daşımız bir önerge veriyor, diyor ki : Ma
liye Komisyonunun raporu okunsun. Biliyorsu
nuz ki, Maliye Komisyonunun bu hususta ha
zırlamış olduğu rapor, 24 Mayısta dağıtılmış
tır. Yüksek Heyetiniz bir kere de burada oku
mayı tasvip ediyorsanız okuyalım, fakat dağı
tılması için bu hususta ıttıla kesbedilmiştir ad
dediyorum. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon. Karahisar) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlar, Hayrettin Bey arkadaşımı
zın Yüksek Başkanlığa sunduğu takrir Maliye 
Komisyonunun raporunun müzakereye arzedilme-
si hakkındadır. Bu sebeple evvelâ bu rayor reye 
vazolunacak, ondan sonra Maliye Komisyonu 
raporunun müzakereye konması kabul ddi'ldiği 
takdirde bu rapor üzerinde konuşma yapılacak
tır. Onun için şimdi reye vazolunması lâzımdır, 
kanaatindeyim. (Tamam sesleri). 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Saym Baş
kan evvelâ ekseriyetin olup olmadığını öğren
mek lâzımdır, ekseriyet yoktur. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, ekseriyet var 

efendim.. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelirleri Kanununun 9. maddesi

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi Ma
liye Komisyonunca kabul ve Bütçe Komisyonun
ca reddedilmiştir. Bütçe Komisyonu raporunda 
ret sebepleri kanaat verici bir tarzda beyan edil
memiş, buna mukabil Maliye Komisyonu mesele
yi ilmî ve mıevzuat bakımlarından inceliyerek 
müdellel bir rapor tanzim etmiştir. Bu sebeple 
Maliye Komisyonu raporunun okunarak müza
kereye esas ittihaz edilmesini arz ve teklif ede
riz, 

Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 
Mazhar Şener Hayrettin Erkmen 

Rize Milletvekili 
îzzet Akçal 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Saym ar

kadaşlar, Hayrettin Erkmen arkadaşımızın ver
miş olduğu önergeyi heyeti umumiyesiyle oya 
koymaya imkân yoktur. Çünkü esasen teklifi
mizin reddini tazammun eden Bütçe Komisyo
nu raporunun burada müzakere edilmesi mecbu
riyeti vardır. Yalnız okunsun mu, okunmasın 
mı? Onu reye koyabiliriz. Ancak Bütçe Komis
yonu raporu reddedildikten sonradır ki, bir öner
ge ile bu raporun müzakeresine geçilebilirse o 
zaman oya arzedilebilir. Bu bakımdan yalnız 
önergenin birinci kısmı, yani bizim teklifimizi 
kalbul eden Maliye Komisyonu raporunun oku
nup ökunmamasmm oya konmasını rica ediyo
rum. 

AHMED VEZÎROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Maliye Komisyonu raporunun müzakeresine 
karar verildiği takdirde ancak konuşulabilir. Ak
si takdirde Bütçe Komisyonu raporu müzakere 
ediliyor demektir. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Usul hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Bu meselede Sıt

kı Yırcalı arkadaşımızın hakkı vardır. 
içtüzüğün 102. maddesi şu sarahati ifade et

mektedir. 
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«Bir kanunun görüşülmesine başlandıkta baş

kan gerekçe raporları ile - cemi olarak .kullanı
yor - maddeler tümünün okunmasının gerekli 
olup olmadığını Kamutaydan sorar. 

Gerekli görüldükte bunlar ayniyle okunur.» 
Binaenaleyh Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın teklif 

ettiği veçhile sadece raporun okunması reye 
konur. 

Bütçe Komisyonu raporu reddedildikten son
radır ki, Maliye Komisyonu raporunun müzake
resine geçmek imkânı hâsıl olabilir. îlk defa ola
rak raporun okunması reye konulabilir. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Takririn 
•aleyhinde konuşacağım. 

Maliye Encümeni raporunun okunması teklif 
edilmektedir. Bu rapor okunsa dahi müzakereye 
mevzu teşkil etmiyeceğini arkadaşımız beyan et
mişlerdir. Rapor matbu olarak dağıtılmıştır. 
Tekrar okunmasında fayda yoktur. Onun için 
al eyhinde konuşuyorum. 

r BAŞKAN — Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. Dağıtılması esas olarak kabul edil
miştir. 

Necip Bilge. Komisyon namına konuşacaksı
nız değil mi1? Maliye Ko. adına. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Evet. 
Muhterem arkadaşlar bendeniz Maliye Encü

meni adına konuşmaktayım. Bunu peşinen arzet-
mek isterim. 

Benden evvel konuşan Bütçe Komisyonu İkin
ci Başkanı Fethi Çelikbaş arkadaşımız temizle
me ve aydınlatma karşılığı olarak belediyelerin 
almakta oldukları paraların resim mahiyetinde 
mi, vergi mahiyetinde mi olduğu meselesi üze
rinde durdu ve bunun resim mahiyetinden çı
karak vergi mahiyetini almış olduğu neticesini 
kabul ederek Belediye Gelirleri Kanunundaki bu 
resim meselesi üzeinde fazla durmamak icabet-
tiğini, belediyelerin bütünlüğünü parçalamamak 
için bu vergilerin hizmet karşılığı olmaması lâ-
zımgeldiğini ileri sürdüler. Bendeniz aksi mü
talâadayım. Belediyelerce tanzifat ve tenvirat 
resmi diye1 alman paralar doğrudan doğruya hiz
met karşılığı alman paralardır. Kendileri Maliye 
Komisyonu raporundan ufak bir fıkrayı nak
letmek suretiyle kanunda da bazan Tanzifat Res
mi, bazan da Tanzifat Vergisi, diye bahsedildiğini, 
binaenaleyh vâzıı kanunun bu ikisi arasında bir 
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fark gözetmediğini, (Lâtakrabüsssalâte) ibare
sine dayanarak' söylediler, fakat bunun önünü, 
arkasını söylemediler. 

Bendeniz şunu söyleyim ki. Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız Tanzifat Resmi ve Tanzifat Vergi 
si tâbirlerinin hangi kanunda olduğunu söy
lemeden Maliye Komisyonu raporundan naklen 
ifade etmiştir. Fakat bu karışık tâbirler 423 
sayılı Kanunda kullanılmakta idi. 

Hakikaten Belediye Vergileri Kanunu yani 
423 sayılı Kanunda bazan Tanzifat Vergisi ve 
bazan da Tanzifat Resmi denilmiştir. Bu iki 
mefhum arasında bir fark gözetilmemiştir. Hâl
buki, 5237 sayılı yeni Belediye Gelirleri Kanu
nu bu hususta yani aydınlatma ve temizleme ba
bında alman paraları resim ifadesi ile zikret
miş ve hizmet karşılığı olmıyanları da vergi ma
hiyetinde telâkki etmiştir. 

Binaenaleyh 423 sayılı Kanun alman para
ları vergi kelimesi ile ifade etmiş ve son çıkan 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Resim 
v-e vergi diye ayırmış olduğuna göre kanunun 
ayırmamış olduğundan bahsetmek doğru de
ğildir. 

Demek ki, yeni kanuna göre resim, bir hiz
met karşılığında alman ücreti vergi ise, ber 
hangi bir hizmet mevzuubahis olmaksızın mü
kelleflerden şu veya bu emsasa göre alman 
paraları ifade etmektedir. 

Diğer taraftan yine Fethi Çelikbaş arkada
şımız, Belediye Gelirleri Kanununun müzake
resi sırasında Geçici Komisyon Sözcüsünün bu
rada söylemiş olduğu bir sözü naklederek bu 
ifadeyi belediyelerin hizmet yapmadan da 
para alacağı şeklinde tefsir etmek istemiştir. 
Kanaatimizce bu tefsir doğru değildir. Çünkü, 
Geçici Komisyon Sözcüsünün 5237 sayılı Kanu
nun müzakeresi sırasında bunun bir resim mi 
veya vergi mi olduğu; hizmet karşılığı olarak 
mı, hizmet karşılığı olmadan mı alındığı husu
sunda sorulan ^suallere bunun bir hizmet kar
şılığı alındığını ifade etmek üzere şu cümleleri 
sarf etmiştir: Demiştir ki ; her akarm çöpünü 
tıpkı elektrik sarfiyatmdaki kilovat hesabı 
gibi bir tarifeye bağlıyarak kutu hesabiyle al
mak meml«ket}'in her tarafı için mhümkün gö
rülseydi o usule gidilecekti. Yani Sözcü demek 
istiyor kî, Elektrik sarfiyatında nasıl ki, hiz
met karşılığı ücret almıyor, bunu alırken de 
kilovat hesabını nazarı itibara alıyorsak aynı 
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şekilde temizlik masrafları için kutu hesabiyle 
para almayı düşünmüştük ama bu, memleketin 
şimdiki durumu karşısında mümkün olamadı
ğından dolayı bu yola gidemedik. Kutulara saat 
koymak, saat hesabiyle para almak yoluna gi
demedik. Fakat bu nokta, resmin hizmet için 
alınmış bir para olması mahiyetini değişti
remez. 

Diğer taraftan yine geçici komisyon sözcüsü 
bir işletme hizmeti olarak belediyenin temizle
me ve aydınlatma hizmetini yapmak suretiyle 
bu hizmetler karşılığı olarak alman paraların 
herkesten alınması hususunda şunu ileri sür
mektedir: Kanun vâzıma göre belediyelerin 
hududu içine dâhil olan mahalle ve semtlerin 
hiçbirisinde vazifenin yapılmadığı düşünülme
mekte, vazifenin her tarafta aynı şekilde yapıl
dığı faraziyesine danışılmaktadır. Binaenaleyh 
mahallede, semtlerde hizmetlerin yapılıp yapıl
madığı noktası üzerinde durmaya lüzum duy
madık. Bu noktada da ben Fethi Çelikbaş ar
kadaşımızın fikirlerine iştirak etmediğimi ifade 
edeceğim ve müsaadenizle tasarının esbabı mu-
cibesinden o kısmı aynen okuyacağım. «Bir iş
letme hizmeti olarak belediyenin her mahalle 
ve sokağı temizlemek ve aydınlatmakla mükel
lef tutulması esas ittihaz edildiği ve kanun ko
yucusu nazarında temizlenmemiş ve aydınlatıl
mamış sokak bulunmadığı faraziyesine dayanıl-
dığı için madde metni mutlak bir şekilde sevke-
dilmiştir.» Şu ifadeye göre, faraziyeye dayana
rak, bütün mahallelerde o hizmetin ifa edilmiş 
olduğu faraziyesine dayanılarak belediye hudu
du içerisindeki herkesten para alınması isten
mektedir. Bu faraziye biraz evvel bir arkadaşı
mızın izah ettiği gibi tatbikata uymamaktadır. 
Tatbikatta bu hizmetlerin yapılmamakta oldu
ğu mahalleler mevcuttur; o halde hizmet kar
şılığı olan resmin, o hizmetin yapılmadığı yer
lerden alınmaması gayet tabiîdir. Binaenaleyh 
Maliye Komisyonu raporunda olduğu gibi ge
rek tatbikat, gerek nazariyat bakımından Bele
diye Gelir Vergileri Kanununun koymuş oldu
ğu bu resmin bir hizmet karşılığı olarak alın
dığını kabul etmek zarureti mevcuttur. Böyle 
bir zaruret kabul edildikten sonra tatbikatta 
doğuracağı mahzurlardan dolayı bu usulden 
vazgeçmek doğru olmaz. Bütçe Komisyonunda 
kendi raporunda esas itibariyle bu fikri kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bütçe Komisyonu; içişle-

. 1951 O : 1 
ri ve Maliye Komisyonunun raporlarında ser-
detlilen, mütalâaları hulâsa ettikten sonra ken
disi de kendi mütalâasına şu cümle ile başla
maktadır. «Teklif her ne kadar hukuk ve adalet 
prensiplerine uygun görülürse de tatbikat ba
kımından ele alındığında şu şu mahzurlar doğ
maktadır» denilmektedir, Demek ki, Bütçe Ko
misyonu işin esasını kabul etmekte fakat tatbi
kat bakımından doğuracağı zorluklar dolayı-
siyle bu fikrin tatbikma geçmeyi kabul edeme
mektedir. Bizce, yani Maliye Komisyonu bakı
mından arzediyorum, tatbikattaki zorluklar 
adalet ve hakkaniyet prensiplerinin bertaraf 
edilmesi neticesini doğuracak bir usulün kabul 
edilmesini her halde haklı ve meşru bir hale 
getirmez. Tatbikattaki zorluklar şunlardan iba
ret olabilir. 

Birisi, mahalledeki hizmetlerin görülüp gö
rülmemiş olması vatandaşla belediye arasında 
münakaşa ve ihtilâfı mucip olabilir. Bizim 
mahallemizde hizmet ifa edilmedi, denecek ve 
belediyeler daima mahkemeye gideceklerdir. 
Diğer taraftan belediyelerin varidatı zaten az 
olduğu için bir de bu şekilde hizmet görülmi^ 
yen mahallerden para alınmamak yoluna gidi
lirse varidatları daha çok azalmaya doğru gi
decektir. Fakat kabul etmek lâzımgelir ki 
belediye hudutları içinde yeni tâbirle aydın
latma ve temizlik işleri esasen belediyelerin 
âmme hizmetlerindendir. Âmme hizmetlerinin 
ise yapılması gerekir, gelirin az veya çok ol
ması nazarı itibara alınamaz. Meselâ , bugün 
devlet, eğitim bakımından bir âmme hizmeti 
yaparken, o hizmetin kendisine getirmekte ol
duğu geliri her hangi bir şekilde nazarı itiba
ra almaz. Belki iktisaden zarar eder. Fakat o 
zararı içtimai, kültürel bakımlardan telâfi 
eder ve bu düşünce ile âmme hizmetleri yapı
lır. Binaenaleyh, belediyenin de bu temizlet
me, aydınlatma hizmetini yaparken, oradan 
alacağı gelirin yapılan hizmeti karşılamıya-
c'ağı, yapılan hizmetin masrafını karşılamıya-
cağı mülâhazasının burada varit olmaması 
lâzımgelir. Belediye, sadece kendisine bir ko
laylık olmak üzere, yardım olmak üzere bu üc
reti almaktadır. Yani kendisinin yaptığı mas
raflara bu hizmetten faydalanan halkın iltiha
kı mahiyetindedir. Yoksa başlıbaşma bir vergi 
mahiyetinde değildir. 

Belediyenin bu hizmetler için yaptığı mas-
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rsfiw:kft^«a»d«, bu temizletme ve aydınlat
ma rejimleri hakikaten az ise ve masrafları 
karşılamıyor işe, ki böyle olduğunu kabul et
mek lâzımdır. Belediye geliflerini arttırm&Jc 
iejn ayrı bir çare bulmak icabeder. Meselâ ya 
belediyenin başka vergüerini a ^ r a l ı m veya 
doğrudan doğruya bu. resmi Bfo temizleme ve 
aydınlatma vergisi, diye kabul edelim. Bunu 
ücret •*, olarak kabul ettikten sonra hizmetin 
yapılmadığı yerlerde bu ücretin alınması doğ-
m ye hakkaniyet prensiplerine uygun düşmi-
yeeektir. Bendeniz bu itibarla Maliye Komis
yonu raporunun esas ittihaz edilmesini, Bütçe 
Komisyonu raporunun reddini teklif edeceğim. 
(Alkışlar) 

SITKI YIBCALI {Balıkesir) — Sayın ar
kadaşlar asıl mevzua gedmeden şunu ilâve et
mek isterim: Böyle bir rapor vaktiyle yüksek 
heyetinize geldi. Burada uzun boylu münaka-
şalardan sonra umumi temayül bizim teklifimi
zin lebinde tecelli etti. Fakat bir kısım arkadaş-
larinv bu»un Mr defa da MaHye ve Bütçe Ko-
mişip«termda tetkiki hususundaki arzuları 

, üzeritfe t a l iye ve Bütçe komisyonlarına yük-
'••-j*k heyetinizin karariyle seykedilmiş bulun

makta idi. 
MjaSiye Komisyonu meseleyi esaslı bir şekil

de tetkik ederek teklifimizi haklı buldu, sade
ce bizim teklif imizdeki «semt ve mahalle» tâbi
rini daha mahdut bir sahaya inhisar ettirerek 
kabul etti. Fakat Büte# Komisyonu, bu tekli
fimizin uzun boylu münakaşasından sonra bü
tün mucip sebeplerimizi kabul ederek, biraz ev
vel Bütçe Komisyonu raportörünün' beyanının 
hilâfına olarak - şimdi okuyacağım, raporda 
bunun bir resim olduğunu* ve hattâ geçici ko
misyonda tetkikatmda mutlak hizmet mukabi
li olması lâzımgeldiğîni, hukuk kaidelerine ve 
vergi prensiplerine göre "bö^e olması icabet-
mekte ise de sadece tatbik bakımından beledi
yeleri bâzı .müşkülâta sevketmesi ihtimali göz 
önüne alınarak bizim kanun teklifimizi redde
decek bu raporla yüksek heyetinize gelmiş bu-

.* lunmaktadnv 
Arkadaşımız Fethi Çelikbaş'm sözlerini an

lıyorum. Demek istiyorlar ki; ben resim deme
dim, bugünkü resmin mahiyeti vergi şekline in
kılâp etmektedir, bunu kaydediyor. Hayır ar
kadaşlar, bunu bu şekildeki nazarî birtakım dü
şüncelerle kanun vâzımm koyduğu bir malî | 
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müesseseyi, tevsi edip başkalarından kanuna 
dayanmıyan vergi almaya hakkımız yoktur. 
Belediyelerde bugünkü resmin mahiyeti, hiz
met mukabili değildir. Kanun vâzıı müzakere
lere böyle arzetmiştir ama ben buna dayanarak 
bunu tevsi edebilirim şeklindeki mütalâalarla 
vergi almaya hakkımız yoktur. 

Müsaade ederseniz raporun yani bizzat mü
dafaasında bulundukları fakat burada aksine 
temayüller izhar ettikleri raporun son kısmını 
okuyayım: 

Gerek bu teklifin gerekçesinden ve gerek 
halen mer,üfllan kanunun tatbik şeklinden an
laşıldığı üzere bir kısım belediyelerce, temizle
me ve aydınlatma hizmetleri üa edilmiyen bâzı 
semt ve mahallelerdeki mükelleflerden de bu 
resimlet alınmaktadır* Tadili teklif edilen 9 neu 
maddenin birinci fıkrası hükmünün mutlak ve 
şâmil hükmüne rağmen maddenin Kamutayda 
müzakeresi sırasında Geçici Komisyon sözcüsü
nün bu ücretlerin hizmet karşılığı olarak alın
dığını belirtmiş olması dolayısiyle belediyelere 
gelir sağlamak maksadiyie tedvin edilmiş olan 
hükmün hizmet esasına dayandığı istihraç olun
makta ve; teklif sahipleri de vâzıı -kanunun.bu 
.esas fikrjni bir fıkra ilâvesiyle tam hizmet ifa
sı esasını sağlıyacak bir hale getirmek istemek
tedirler ki, bu takdirde aydınlatma ve temizle
me hizmetleri belediyelerce ifa edilmiyen ma
halle-veya semtlerdeki mükellefler bu resimle
riödemekle mükellef tutulmıyacaklardır, 

Teklif her ne kadar hukuk ye adalet pren
siplerine uygun görülürse de tatbikat bakımın
dan ele alındıkta. 

Görüyorsunuz ki, bütün mucip sebepleriyle 
ve geçmiş olajı kanunun geçici komisyondaki 
•müzakereleri ve gerekçelerine dayanarak yine 
birazevvel sayın arkadaşımın burada beyanları-. 
nın hilâfına olarak bütün komisyonca bizim mu
cip sebeplerimiz kabul edilmektedir. Fakat bu
nun dışmda tatbikatta güçlük ^çekilmektedir. Mü
kelleflere teşmil edilmiyen resmin mahiyeti bu
günkü ilmî kanaatlerin aksi olarak âmme hiz
metleri mukabüindedir. Binaenaleyh vergi mahi
yetindedir, demektedir. 

Işın cereyanını burada bıraktıktan sonra bir 
başka noktadan kanun teklifimizi müdafaa ede
ceğim. '•" '" • 

Arkadaşlar bir defa arkadaşlarımızın fikirle
rinin hilâfma olarak - fikirlerine hürmet etmek-
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le beraber ve ben de hattâ birçok noktalardan, 
nazari bakmalardan Fethi Çeiikbaş arkadaşımı
zın, âmme hizmeti yoluna giden fikirlerine ben
deniz de iştirak ederim, amma umumi nazariye 
bakımından. Onu da bir tarafa bırakalım. Tan
zifat Resmi neyi teklif etmektedir? 

Arkadaşlar, şahısları teklif etmemektedir. Bu 
gayrimenkullere muzaf bir vergidir. Benim bu
rada bir gayrimenkulum vardır, fakat ben bu
rada oturmuyorum, başka bir yerdeyim. Beni 
teklif etmez. Gayrimenkulu teklif eder. Ayıra
bilir miyiz, komün bölünüyor, nasıl bölebiliriz 
diyorlar. Hayır arkadaşlar, belediye bölünmü
yor. Ben gayrimenkule muzaf bir hizmet muka
bilinde bunu alıyorum. Benim uzak bir yerde 
bir gayrimenkulum bulunuyorsa ve orada, hiz
met yoksa oradan nasıl bu resmi alabiliriz? 
Elbette ki bir defa resmi hizmet mukabili ola
rak karşılarsak ona diyecek yok. Almak demek; 
bir defa komünde tefrik yapmak demektir. 

Binaenaleyh resmin mahiyeti şahıslara olma
yınca yani gayrimenkullere muzaf olarak aydın
latma ve tanzifat olarak alınınca. Bundan isti
fade etmiyen mmtakalarda bu resmin alınması 
yoluna gitmek kanunen değil adalet ve malî na
zariye ve tatbikat da cevaz vermez arkadaşlar. 
Kaldı ki; diyorlar ki: bundan belediyeler zarar 
görecek? Bunu da arzedeyim; tatbikatta hiçbir 
müşkülât yoktur. 5237 sayılı Kanun mevkii me
riyete girinceye kadar belediyelerce tatbik edile 
gelmekte olan usul bizim usulden dahi ileri bir 
usuldür. Yani eski kanuna göre arkadaşımız 
Veziroğlu, kendileri vaktiyle belediye başkanlığı 
yaptıkları için komisyonda izah ettiler, belki şim
di söz alıp huzurunuzda da ifade buyuracaklar
dır, dediler ki: Belediye bu kanunu tatbik eder
ken, ki o hüküm değişmemiştir. Medlul ve mânâ 
itibariyle bakidir, tatbik ederken bu resmi bele
diye alıyordu. Çünkü o zaman bunun tahakkuk 
ve tahsilini belediyeler yapıyordu.* Binaenaleyh 
belediye cetveli tanzim ediyor nerelerde tenvirat 
ve tanzifat vazifesi görülmektedirse o cetvellere 
göre gayrimenkul sahiplerine tahakkuk çıkarı
yordu. Binaenaleyh en küçük bir itiraz yoktur. 
Bugün de bu olmıyacaktı eğer belediyeler bu res
min tahakkuk ve tahsil vazifelerini halen görse
lerdi. Tatbikdeki hata şuradan gelmiş, bu teklifi 
yüksek heyetinize getirmeye de bu âmil olmuş-/ 
tur: 5237 sayılı Kanun, belediyeleri bu külfetten 
kurtarmak ve haklı ve yerinde olarak mükellef-
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leri mümkün olduğu kadar ayrt tahsildarlarla ve 
tahakkuklarla karşı karşıya bırakmamak için be
lediyelerin bu işini hususi muhasebeye yüklemiş
tir. Demiştir ki: Bina Vergisi alınırken, Bina Ver
gisine ilâveten bunlar alınır, alındıktan sonra bu 
kısım ayrılarak bu hisse belediyelere verilir. Hu
susi muhasebe bilirsiniz, muayyen bir nispetin 
fevkinde gayrisâfi iradı bulunan bütün gayri-
menkulieri teklif eder, köyde, şehirde, belediye 
thuıdud<u dâhilinde 'bulunan hep'sâ vergiye tâ
bidir. Hususi muhasebeden bütün belediye hudu
du içinde bulunanların cetvellerini çıkarmış ve bu 
defa tıpkı kendisi Bina Vergisi tahakkuk ettiri
yor gibi hiçbir zaman bu kanunun hakiki mâna--
sı ve ruhunu araştırmadan o zamana kadar bele
diyelerce tatbik edile »gelmekte olan usulü bir ta
rafa bırakarak Belediye Tenvirat ve Tanzifat 
Vergisi Resmini tahakkuk ettirmiştir. Şu halde 
arkadaşlarım, meselenin tatbikatında da bugün 
bizim istediğimiz, tatbik edilegeİMetete bulunmuş 
olan usulün tatbikından baş%& birşey değildir. 
Her halde aranacak şey mahalle ve semtlerde 
eğer bu hizmet görütmüyorsa oraları bunun dı
şında bırakmak suretiyle resmi tahakkuk ettir
mek ve geri kalanları resme tâbi tutmaktır. Yine 
arzediyorum; köyün bir kenarında, şehirden bir 
miktar uzakta bulunanlar şehre gelip gidiyorlar 
ve bundan istifade ediyorlar, diyorlar. Hayır ar
kadaşlar; bunun mahiyeti gayrimenkule muzaf -
tır. Yani çarşıda dükkânı bulunan bir şahıs, çar
şıdaki dükkânından dolayı bu parayı veriyor, 
ondan istifade ettiği için değil. Palan yerde 
gayrimenkulu bulunan bir vatandaş o gayrimen-
kıüünden dolayı bunu verir, bemşeri sıfatiyle 
vermez. Böyle gayrimenkule muzaf olan resimden 
bundan istifade edenlerin, mükellef bunu ödeme
si şarttır arkadaşlar. Kaldı ki. yine bir noktayı 
arzedeyim. 

Diyorlar ki efendim, ayrılsınlar, tefrik edil
sin, ikiye bölünsün. Oradan çekilsin. Belediye
ler bundan bu şekilde kurtulmuş olurlar. Bütün 
mucip sebep daha doğrusu bütün demiyeyim, 
arkadaşımın arzettiği sebeplerde var, raporla
rında yoksa bile. Binaenaleyh mühim bir kısmı 
belediyeleri malî tazyik altına sokmak. Hayır 
arkadaşlar. Bu belediyeleri tazyik altına sok
mam aktadır. Bir defa âmme hizmeti bakımından 
oradan resim almak için teşvik edecektir. 

İkinci bir kısım var; belediyeler buraları 
sımsıkı kendi hudutları içine almayı istemişler-



$k. t^tkitt %e&diy*ler4ia nAfuskrı arttıkça ken
di fiudtttftari geiıSşleâikşe g t̂attr&kten belediye-
ttree eski Oktrava mahiyetime oradan alınan 
rerfmİerdeit muayyen nispette kısmını almakta
dır. Mifüsa gSre alınan resimlerde muayyen 
nispetler de artar. Şu halde daha ziyade tenvir ve 
tanirfa* yapıfamyan, yerlerin sırtından olarak 
fcendilerî ^ümr4iît Resminden hisselerini fazlasiyle 
•almaktadırlar. Bu hisseleri almazlarsa asıl o za-
miti büyfik müzayakaya düşmüş olacaklardır. 
tBfeaen»!ey4ı "bizim istediğimiz, muhtelif yerler
de öîd^ğti gibi 3 kikmıetre, 4 kilometre gijıi 
imt»yyen semtlerde hizmet henüz sağlanmıyan 
yerlerdeki mükelleflerdeV resmin alınmaması, 
mtîf prensiplere ve adalet kaidelerine de* tama
men uygundur. Bunu biHıassa tasrih etmek is
terim. 

IŞîmdiye kadar bunların hususi muhasebeye 
devrine kadar tatbik edilegelmekte olan usul
lere uygun olan teklifimizin tasvfbiyle Bütçe 
Kopıîşyonu raporunun ret edilerek Maliye Ko
misyonu raporunun müzakere ve kanun teklifi
mizin kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar) 

H 4 ^ (Giresun) —. Efen
dim, benden evvel konuşan Yırcah arkadaşımız 
mevzua jhakikaten kuvvetli bir ışık tuttular. 

i ^ İtibftrla teklif 'sahibi ola-rak bendeniz 
Bi^vzuu jcjftha kolaylıkla izah edebileceğim. 

Yalnız, sözlerime başlarken bugün tatbik 
edHmekfte olan Ts&BEİfat ve Tenvirat sistemine 
rfeeh»(ft(̂ n ıG&m;«ve 423 sayılı iKanunda Beledi
ye Gelirleri Kaaumında yer almış olan hususla
ra ft» keliase Üâve e4eee#İBi, müsaadenizi rica 
ederim, Me#*uun ÂydWanjaası ve bu müesse-
tjetnn bmg§»kü .«ftevzuatomızdaki yerinin anla
tılması bakamından faydalı olacağına kaniim. 

1. 423 sayiiı Kanunun sMsemi.: 
Tanzifat ve Tenvirat resimleri ayrı ayrı mad

deler mevzuudur. Bu kanunun beşinci maddesi 
tan«Ö®t hizmeti karşılığı belediyelerce almacak 
bedeli vergi olarak isimlendirmiş ise de, 7 nei 
maddede «Tanzifat Resmi» tâbiri kullanılmıştır. 
Anlaştfhyor ki, kanun vâsa-ı «vergi» ve «resim» 
tâbirlerinin tatbik ve mânaları arasındaki fark 
üzerinde durmamıştır. Ancak, gerek beşinci ve 
gerefose altıncı maddece yer almış bulunan bir 
prensip Tanzifat Resminin hizmeit karşılığı ola
rak alman bir bedel oJduğunda şüpihe bırakma
maktadır. FühaMka î:âaıun; böş kaldıkları müd-
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detc^; evl«a?âen v« sair müseJdcaâottûn ("Baaetrfet 
Vergisi) ölınmıyacağuıı tasrih atmefctedir. 

Tenviri; Resmine gelince; 423 s^ı l ı Kirûu-
nun 7 nci maddesinde resim tâbiri kulkmimış 
olduğu gîbi, bıı resmin (tenvir edilmiş ma
hallerde mevcut mjeEfee&tafen) aimacağnıı da 
sarahaten g&retmiştir. Binaenaleyh belediyele
re bu hwMs*a veröea taife' »a^feiy^indm; bdr Mz-
ırret bedeli talebinden ibaret bıriunduğımda şüp
he caiz değildir. 

2. #28? sayılı Kanunun sislseıi: 
Temizleme ve Aydıniatana sesİHtiai aynı 

madde ile vazedilmiştir. Binaların boş %a£dik-
î»n müddetçe müfceâlefiyet dîşında bırakılmala
rı , hükmü yem kanunda yer almadığı gibi, ay
dınlatma resminin yamız tenvir -edilmiş mahal-
•terde mev-cut meSfcenierden alınması âmir hüküsn 
de metmde mev<?ut değildir. Buna ımğmen, ge
rek temizleme ve gerekse aydınlatana «esmieitii-
nin bir lıizmeıt bedeli olduğu telâkkisi kamusun 
ruhunda baki kalmış ve bu husus Meclis müza-
kereelrinde saranatle ortaya konmuştur. Hattâ, 
bu müzakereler sırasında komisyon sözcüsü, 1e-
ooaizieme himmeti karşılığında alınan paranın bir 
ücret olarak tâyin ve tesbiti müEtfktin olsa idi, 
buna ücret mahiyeti veıitmenin en doğru hare
ket t a s ı olacağını açık olarakBüyük Mile* Mec
lisi kütlüğünden ifade «tmiştir. ('Tatan^E Der
gisi eil* ı î ^ «afcüe: 4f7) 

Yine bu müzakereler sırasında, Maliye Ko-
misyonu Başkaaıı, bekdıyekrin temizleme ijin-
de hiamet mukabili bir ücret aMıklarını beyan 
etmiştim; ( f i a ^ e : 4T9) 

Bütün bunlar gösteriyor ki, belediyelerin 
heaışehrüerinâen istedikleri Temizleme üesmi, 
spesifik bir hizmetin kanunla muayyen hmd ve 
nispetler dâhilimie karşılığından ibarettir. Hal-
"buka 'böyle olumca mükellefiyetin «FaydaJâaa-
mafc» esasından başka bir mesnede oturtulma
sına mantıki ve hukuki imkân görülemez. 

Esasen, kanunun metninde «Faydalanma» 
esasının mükellefiyete mesnet kabul edildiği 
açıkça görülmekledir, filhakika, hilâfına mu
kavele olmadıkça, kiracının Temizlenme Remsi
nin yarışana ödiyeceği âmir bulunan hükmün 
maksadı, kiracının faydalandığı bir hizmetin 
bedelini malik tahsil etmektir. 

Kiracı muvacehesinde maliki himaye ederek 
faydalandığı bir hizmetin bedelini keaadisaae 
ödeten bir i&miBun, belediye msasracehesinde 
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Vatandaşı himayeden 'mahrum bırakıp onu baş
kalarının faydalandığı hizmetin bedeline iştirak 
külfeti altına sokulması imkân dâhilinde gö
rülebilir mi? Diğer taraftan kiracının Temiz
letme ve aydınlatma resimleri mükellefi olarak 
tanınması bu teklifin İçişleri: Komisyonu müta
lâası hilâfına belediyelerce ifası gereken hiz
metlere ait umumi masraflara vatandaşın işti
rak payı telâkki edilemiyece giril açıkça göster
mektedir. 

Nihayet şıl ciheti de Yüksek Heyetinizin ıt
tılaına arzetmek isteriz. 5237 sayılı Kanunun 
tadilini teklif ettiğimiz maddesinin müzakeresi 
sırasında arkadaşımız Abidin Potuoğlu bizim 
bugün ileri sürdüğümüz sebeplere dayanarak 
Aydınlatma Resminin bu hizmetin ifa edildiği 
mahallerde mevcut lamalardan alınması teklifi
ni yapmış Komisyon Sözcüsü belediyelerin git
tikçe genişliyen faaliyetlerinden bahis ve hiç
bir yerde ışıksız sokak bırakılmıyacağıni ifade 
ettiğinden mezkûr teklif reddedilmişti. O za
manki sözcünün beyanlarının hakikatlere uygun 
olup olmadığını hâtıralarımıza müracâat ederek 
takdirlerinize arzederim. Esasen bizim teklifimi
zin hendenizce en mühim faydası belediyeleri 
gelir mahrumiyetinden kurtarmak için bu hiz
metleri genişletmeye sevkedilmesi esasıdır. 

Belde hizmetleri sahasının genişletilmesi 
arzusundan ziyade, belediye gelirlerini artırmak 
gayesine dayanan hudut genişletme kararları 
esasen belediyelere mühim gelirler sağlamak
tadır. Temizleme ve aydınlatma hizmtlerinden 
faydalanamayan bir kısım vatandaşların, sa
dece belediye hudutları dâhilinde sakin telâk-' 
ki edilmeleriyle beldelerine sağladıkları menfa
ati kâfi görerek, bu vatandaşları ya bedelini öde
dikleri hizmetten faydalanmak veya nimetsiz 
olarak tahammül ettikleri külfetten kurtarmak 
neticesine müsmir olan teklifimizin kabulünü 
Yüksek takdirlerinize arzederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar, mevzuu tahdit ettiğimiz nispette ha-
kikata ulaşabilmek mümkün olacağı için ben 
bilhassa teklif sahiplerinin gayet tabiî olarak 
tekliflerinin heyeti umumiyenizee kabule maz-
har olması maksadiyle ileri sürdükleri husus
lara avdet, ederek bâzı tavzihlerde bulunmak 
istiyorum. 

Bir kere değerli Yırcah arkadaşımız komis-

,1951 0 : 1 
yonun raporundan istiane etmek suretiyle be
nim şifahi izahatımı eerhetmek istediler. Ken
dileri gayet iyi takdir ederler ki; hukuk mefhu
mu ayrı, kanun mefhumu ayrıdır. Biz nihayet 
adalet ve hukuk kaideleri bakımından teklifin 
uygun görülebileceğini kabul etmekle beraber, 
kanunun bu teklife uygun şekilde çıktığını ka
tiyen ne zımnen ne de sarih olarak ifade etmiş 
değiliz, Şu halde şifahi izahatımızla, encümen 
raporu arasında en ufak bir tenakuz ve tezat 
yoktur. Kendileri resmin vergi şeklinde ifade 
edildiğini söylediler. Arkadaşlar bendeniz re
sim, vegidir diye bir şey söylemedim. Bendeniz 
resim mevridindeki nîânasını, medlulünü kay
bederek vergiye doğru bir istihale geçirmiştir 
dedim ve vaktinizi fazla işgal etmemek için mü
elliflerden misal getirmedim. Fakat kendileri 
söylediler, ben de şimdi arzedeyim; Fransız 
maliye hocaları şehircilik, belediyecilik mevzuun
da Fı;ansa nispeten geri kalmış bir memleket ol
makla beraber, belediyecilik mevzuunda mahal
lî idarelerin gelir kaynaklarını tetkik ederken; 
resim bugün ne malî mevzuatta ne de idare hu
kukunda teknik mânasında kullanılmamakta
dır, diyorlar. 1926 da çıkan Fransız Belediye Re
simleri Kanununun adı resim olmasına rağ
men bunların tamamen hakiki vergiler mahi
yetinde olduğunu ifade ediyorlar. Beri vaktini
zi almamak için bu misallerden sarfınazar edi
yorum. 

Kendileri en mühim olarak bir noktaya te
mas ettiler ve bütün teklif sahipleri de bu su
retle gerekçelerini izah etmiş bulunuyorlar: 
Eğer mahalle ve semtler itibariyle aydınlatma 
ve temizleme resmi alınacak olursa birçok gelir 
kaynaklarından tahassül eden varidatı düşür
memek maksadiyle belediyeler bu uzak semt ve 
mahallelere umumi hizmeti götürür, diyorlar. 
Muhterem arkadaşlarımın dedikleri varittir fa
kat bundan çok daha mühim olan mucip sebep 
bu değildir/Nihayet belediyeler de organlarını 
seçimlerle vücuda getirmektedirler. Uzak semt
lerde oturan vatandaşlar kendi müşterek ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde belediyelerin 
kurulmasına iştirak edebilirler. Bunun normal 
tarzı budur. Belediye Gelirleri Kanunu tetkik 
edilecek olursa başından sonuna kadar, bu ka
nunun belediyelerin gitgide hizmetlerinin çoğal
ması karşısında varidatının gayrikâfi olması 
esasından hareket etmektedir. Şimdi şunu öğ-
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fenmek istiyorum; acaba temizleme, tanzifat iş
leri bütün belediyeler için, sadece çöpü evinden 
attıran vatandaşlar için değil,, bütün belediye 
için umumi ihtiyaç değil midir? Bizim kendi ka
nunlarımız da belediyelere şehir hıfzıssıhhası 
bakımından böyle birtakım külfetler vermekte
dir. Nihayet belediyeler hizmet kadrosunu ge
nişletirken kanunu vazıh bunlara birtakım kar
şılıklar bulmak durumundadır, işte Belediye 
Gelirleri Kanununu bu ihtiyaçla çıkarmıştır. 
Bu mevzuda memleketimizde yazılmış olan bir 
kitaptan parçalar okuyacağım. Derhal ilâve 
edeyim ki Belediye Gelirleri Kanununda bu re
simlerin hizmetle alâkasını vâzıı kanun da ka
bul ederek bunu işletme gelirleri bölümü içeri
sinde tetkik etmiştir. 

Belediyeler gelirlerine ait olan bu kitapta 
diyor ki, temizleme ve aydınlatma adı verilen 
tanzifat ve tenvirat resminde tahakkuk ve tah
sil şekli değiştirilmiş, değerlendirme, de,llâliye, 
ve sair mevzuları genişletilmiştir. Şimdi oku
yacağım cümle bilhassa şayanı dikkattir. Deni
yor ki: Bu resimlerden bâzılarında hizmet 
kjarşılığı olmak vasfı yoktur. 

Kitabın bir başka tarafında; Necip Bilge 
arkadaşımızın ifade ettiği veçhile, hakikaten 
iyi kötü hizmetle mütenasip olarak bir* ücret 
alınması fikri vâzn kanunca da derpiş edtümis/, 
bilhassa tanzifat resminde. Fakat bunun tatbi
ki gayrimümkün görüldüğü için bundan sarfı 
nazar edilmiştir. îşte kitabın bu kısımmda 
resim belediyece hizmet görülmemiş bile olsa, 
ödenecek diyor, 

Şu halde Belediye Gelirleri Kanununu çıka
ran Meclis Belediye hizmetlerinin günbegün 
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genişlemekte olduğunu ve memlekete modern 
şehircilik mefhumunu sokmayı, belediyenin, 
müşterek hizmetlerinin behemehal görülmesini 
lüzumlu görmüştür. Kaldı ki tanzifat resminin 
nihayet sıhhat işleriyle, sağlık işleriyle alâkalı, 
tenvirat mevzuunun ise belediyenin emniyeti 
ile* yakînen ilgili bir mesele olduğu malûmdur. 
Nihayet bu mevzuuda arkadaşlar tatbikata 
ehemmiyet vermiyorlar. Nihayet kanun vâzıı-
nın vazifelerinden birisinin de kanun vâzıı sı-
fatiyle tatbikatı nazarı itibara alarak düzeni 
bozmamak, düzeni sarsmaya sebep olabilecek 
olan her hangi bir tedbire meydan vermemek
tir. Bir an için bu kanun teklifinin kanuniyet 
kesbettiğini farz edelim/ Yarın olabilir ki bâzı 
semt ve mahalleler değil, sokaklarda oturanlar 
dahi kâfi derecede aydınlatılmadıklarını ileri 
sürerek aydınlatma resminin ödenmemesini 
talep edebilirler. Nihayet bütün bu muhtemel, 
ihtiâfları kanun vâzıı düşünmek mecburiyetin
de değil miydi? Arkadaşlar mevzuu daha çok 
hususi hukuk zaviyesinden mütalâa ediyorlar. 
Halbuki mevzuun hususi hukuk zaviyesinden 
değil, malî nazariyat buna mesağ verdiğine 
göre, bilhassa âmme hukuku ve idare hukuku 
ve modern şehircilik bakımlarından ele alına
rak bir karara bağlanması lâzımdır. Takdir 
muhterem heyetinizindir. (Bravo sesleri, al
kışlar) . p •• ') 

BAŞKAN — Bu rapor üzerine birçok arka
daşlar söz.almış bulunuyorlar. Vakit de olduk* 
ça ilerlemiştir. Bu suretle 6 . VI . 1951 Çarşam-
.ba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

uti*.. 4». 
..t«faiM. « M » H 
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5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasında değişiklik ya
pılması hakkında Balıkesir Milletvekili Sıtkı 
Yırcalı ve 8 arkadaşı tarafından verilen kanun 
teklifinin reddini tazammun eden İçişleri Ko
misyonu raporunun Kamutayda müzakeresi sı
rasında, meselenin Akçalı işlerden olması hase
biyle Maliye ve Bütçe Komisyonlarında da in
celenmesi hususundaki önergelerin kabulü üze
rine Komisyonumuza havale edilmiş olan kanun 
teklifi İçişleri Bakanlığı temsilcisinin iştiraki 
ve teklif sahiplerinin huzuru ile incelendi: 

Teklifin mesnedi, temizleme ve aydınlatma 
resimlerinin hizmet mukabili olarak alman bir 
ücret olmasından ötürü bu hizmetlerin yerine 
getirilmediği mahalle ve semtlerde bulunan 
bina ve arsalara işbu resmi yüklemenin hukuk 
ve adalet esaslarına uymadığı düşüncesidir. Bu 
itibarla, her şeyden önce, 5237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinde kabul olunan temizleme ve 
aydınlatma resminin, teklif sahipleri tarafından 
ileri sürüldüğü şekilde, hizmet karşılığı olarak 
ödenen bir ücret olup olmadığı meselesinin çö
zülmesi gerekmektedir. 

Devlet, belediye gibi kamu müesseselerince 
resim adı altında alman paraların vergi mahi
yetinde olmayıp bir hizmetin karşılığını teşkil 
ettiği nazari bakımdan bir münakaşa konusu ol
mamakla beraber müspet mevzuatımızda bu esa
sın müstakar bir şekilde, ve îstisnasız olarak 
kabul ve ifade olunduğu iddia edilemez. Nite
kim 423 sayılı Belediye Yergi ye Resimleri Ka-

,nunu, temizleme karşılığı alman parayı bazan 
(Tanzifat Vergisi), bazan da (Tanzifat Res
mi) adı altında zikrettiği gibi (Madde: 5, 7), 
aynı kanun, mümasil mahiyette olan temizleme 
ve -aydınlatma hizmetleri için ödenen bu para
ların mahiyetlerini birbirinden ayırdetmiş gö
zükmektedir. Zira sözü edilen kanunun 5 nci 
maddesi belediye hududu dahilindeki evlerden 
Tanzifat Vergisi alınacağından bahseylediği 
halde, 7 nci maddesi Tenvirat Resmi alınaca
ğını ifade etmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan 
bu iki hükümden birincisi yapılan hizmet ile 
ödenen para arasında her hangi bir münasebete 
işaret etmeden Tanzifat Vergisinin belediye hu-
dudutları dahilindeki evlerden alınacağını zik
retmek suretiyle umumi ve mutlak bir mahiyet 
taşımakta olmasına karşılık, ikincisi tenvirat 
resminin (tenvir edilmiş mahallerdeki) mesken
lere yükleneceğini kabul ederek hizmetle re
sim arasmda bir münasebet kurmaktadır. 

Belediye gelirleri hakkındaki 5237 sayılı 
Kanunun bu hususa mütaallik olan 9 ncu mad
desine gelince, işbu hüküm arada her hangi bir 
ayrılık gözetmeden her iki hizmet için alman 
paraları ücret mahiyetinde telâkki ederek her 
ikisini de (resim) adı altında toplamış bulun
maktadır. Kanun hükmünün metninde meveut 
bu sarahatten başka, Hükümet tasarısı gerek
çesinde (S. 3, 6) ve Geçici Komisyon sözcüsünün 
Meclisteki izahları arasında da (Tutanak Der
gisi 1948 C. 12, S. 477, 478) bu ücretin hizmet 
karşılığı olarak alındığı belirtilmiş ve hattâ 
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sözcü bu ciheti teyidetmek için daha da ileri 
giderek, her akarın çöpünü, tıpkı elektrik sar-
fiyatmdaki kilovat hesabı gibi bir tarifeye bağ
lıyarak, kutu hesabiyle almak memleketin her 
tarafı için mümkün görülse idi, o usule gidi
leceğini ifade eylemiştir. Şu izahlar, 5237 sa
yılı Kanun koyucusunun dahi, nazariyata uya
rak, temizleme ve aydınlatma resimlerini yapı
lan bir hizmetin karşılığı olarak alman bir üc
ret telâkki ettiğini kesin ve açıık bir şekilde 
göstermektedir. Tatbikatta belediyelerce yapı
lan temizleme ve -aydınlatma masraflarının işbu 
resimlerden toplanan paralarla tamamen kar-
şılanamamıaşı bu resimlerin bir nevi ücret olan 
mahiyetini değiştirmez. Zira devlet topluluğu 
ilerisinde nice hizmetler vardır ki, bunların 
karşılığı olarak alman resimler tutarı himne-
tin mahiyetinden çok zaman aşağıda kalmak
tadır. işte zaten bu sebepledir ki, Devlet, be-, 
lediye gibi kamu hukuku tüzel kişileri, ikti
sadi bakımdan kâr getirip getirmediklerine, 
hattâ zarar etmelerine bakmaksızın kamu hiz
meti mahiyetinde olan bu gibi işletmeleri üzer
lerine alırlar ve bu hizmetlerden faydalanan
ları da, ancak malî zaruretler dolayısiyle, mas
rafa iştirak ettirirler. 

5237 sayılı Kanunun başlığında belediyelere 
gelir sağlama amacını güden bir kelimenin kul
lanılmış olması temizleme ve aydınlatma re
simlerinin hizmet karşılığında alman ücret ol
mayıp birer vergi olduklarını ispat etmez. Ka
nun başlığındaki (gelirler) tâbiri vergi ve res
mi kapsıyan ve evvelce kullanılan (varidat) 
deyiminin yerini tutmaktadır. Bu itibarla da 
423 sayılı Kanun başlığındaki gibi (vergi ve 
resim) kelimelerini ayrı ayrı zikre lüzum hâ
sıl olmamıştır. Görülüyor ki kanunun başlığın
dan ve bu hususa ait olan maddelerin umumi 
heyetinden temizleme ve aydınlatma hizmetle
rinden faydalanmıyan mahaller halkının da bu 
resme tâbi tutulmaları gerektiği gibi bir mâna 
çıkarılamaz. 

Hizmetin görülmediği mahallelerden bu re
simlerin alınmaması dolayısiyle belediye gelir
lerinin ilk hamlede bir miktar azalması müm
kündür. Fakat hizmet karşılığı olarak ödenmesi 
esası kabul olunan bir resmin, bu hizmetten 
doğrudan doğruya istifade edemiyenlere dahi, 
sırf belediyelere gelir temini maksadiyle teşmil 
etmek hukuki dayanağı olmıyan ve adalet duy

gusunu inciten bir şekil arzeder ki, kanun ko
yucusunun böyle bir şeyi kabul ettiği tasavvur 
olunamaz. 

Burada şu noktayı da belirtmek yerinde ola
caktır : 5237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde
ki resmin hizmet karşılığı olarak ödenen bir 
ücret olduğu esası kanun koyucusu tarafından 
kabul edilmiş bulunmakla beraber, geçici ko
misyon sözcüsünün ifade ettiği g;bi (Tutanak 
dergisi 1948 C. 12, S. 478) Bir işletme hizmeti 
olarak belediyenin her mahalle ve sokağı temiz
lemek ve aydınlatmakla mükellef tutulması esas 
ittihaz edildiği ve kanun koyucusu nazarında 
temizlenmemiş ve aydınlatılmamış sokak bulun
madığı faraziyesine dayamldığı için madde metni 
mutlak bir şekilde sevkedilmiştir. Fakat tatbi
kat belediye hudutlarına dâhil olduğu halde he
nüz aydınlatma ve temizleme hizmetlerinin ya
pılamadığı mahallerin mevcut olduğunu göster
mektedir. Şu halde gerçek olmadığını tatbika
tın ispat ettiği bir faraziyeden hareket ederek 
mutlak bir ifade kullanacak yerde, kanun hü
kümlerini olaylara uygun bir surette düzenle
menin daha doğru olacağı düşüncesiyle teklifin 
esası komisyonumuzun çoğunluğunca kabul olun
muştur. 

Kanunun 9 ncu maddesinde yapılacak bu de
ğişiklik, yukarda da arzolunduğu üzere, Bele
diye gelirlerini ilk bakışta bir miktar azalta
cak gibi görünür ise de, maddenin yensi şekli 
bundan sonra belediyeleri sadece merkezî vazi

yette olan mahalle ve sokaklarda değil, fakat 
kasabanın her tarafında ve imkân nispetinde 
söz konusu hizmetleri mevkiin ehemmiyetiyle 
mütenasip bir şekilde yerine getirmeye teşvik 
edici bir mahiyet taşıması dolayısiyle gelir 
noksanının zamanla telâfi edileceği muhakkaktır. 

Arzolunan sebeplerden ötürü esası çoğunluk
la kabul olunan tekifin maddelerine geçilerek bi
linci maddede tarihe ilişkin olan kısımlar, ifade
de kısalığı sağlamak amaciyle çıkarılmıştır. 

Kanun teklifi, Belediye Gelirleri Kanununun 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasından sonra yeni 
bir kıkra eklenmesi şeklinde kaleme alınimış 
ise de, 9 ncu maddenin zaten çok olan fıkrala
rını daha da fazlalaştırmamak ve kanun tekni
ğine uymak maksadiyle sözü edilen maddenin 
birinci fıkrası içerisine (îratlı arsalardan) tâbi
rinden sonra (Hizmetlerin maihalle olarak ifası 
şartiyle) ifadesinin eklenmesi suretiyle gerekli 
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değişikliğin yapılması uygun görülmüştür. Tek
lifte mevcut (Semt) tâbiri, hukuki bakımdan ta
rifi ve sınırları belli olmıyan, iltibasa mahal ve
rebilecek bir mefhumdur. Esasen belediyesi bu
lunan kasabaların, mevcut mevzuatımızda 
mahalle taksimatına tâbi olmaları mülâhazasiyle 
tekliften semt kelimesi çıkarılmıştır. 

Teklif sahipleri, tahakkuk edip de henüz tah
sil edilmemiş bulunan paraların kayıtlarının ter
kini hususunda geçici 'bir madde konmasını 
düşünmüşler ise de, bu hükmün kabulü borcu
nu zamanında ödemiş bulunanlar aleyhine henüz 
bu vazifeyi yerine getirmemliş olanları himaye 
gibi bir durum hâsıl etmesi dolayısiyle yeni bir 
adaletsizlik kaynağı olacağı gibi, belediyelerin 
bu gelirleri göz önüne alarak hazırlamış olup 
tatibiik etmekte bulundukları bütçelerinde de ak
saklıklar doğurabilir. Nihayet kanunların pren
sip itibariyle makable şâmil olmıyacaklarını da 
düşünen komisyonumuz geçici maddenin sevkı
nı isabetli telâkki etmemiştir. 

Yine bütçe mülâhazasiyle, teklifin ikinci 
maddesindeki kanunun yürürlük zamanı, 1 Mart 
1951 olarak tesbit olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Kanunlarımızın adedinden fazla istisnai 
faydalar temin eden tadil edici kanunlar 
mevcuttur. Bu cihet kanunların vatandaşlara 
seyyanen tatbik edilmesi prensiplerine aykı
rı olduğa gibi, mevzuubahis tadil teklifinin 
aşağıda yazılı mahzurları da mevcuttur. 

1. Belediye hududu dâhiline girmiş 
olup tenvirat ve tanzifat yapılmıyan mahal
lelerin halkı, köy çerçevesi haricine çıkıp 
Belediye hududuna girmeye, Köy Kanunu
nun tahmil ettiği salma ve imece gibi mü
kellefiyetlerden kurtulmaktadır. 

Tenvirat ve tanzifatları yapılması mec
buriyetleri ise Belediyelerin vazifeleri arası
na gkmekle beraber aynı zamanda birde 
bütçe meselesi olarak ortaya çıkar. Bütçe 
dolayısiyle kanunun emrettiği belediye va
zifelerinden istifade edemiyen gemt hakkın
da yukarda arzolunan Köy Kanununun koy
duğu mükellefiyetlerden kurtulmak gibi bîr 
ivazla karşılaşmış bulunulmaktadır. 

Resmin tahsilinden mükellef bulunan ve 
fakat mahalle veya semtinde bu imkânlar
dan istifade etmiyenler, mahallesi haricin
deki tenvir ve temizleme işlerinden istifade 
etagtek suretiyle, resmin şümulüne girdikle
rini kabul zorundayız. 

Mahdut olan varidatları arasından böyle 
bir varidatın noksanlaşması da tetkika değer 
bir keyfiyettir. 

2. Bu teklif kanunlaşırsa Belediyeleri 
hile yoluna da sevk edecektir. Mahza ay
dınlatma resmi almak için mahallenin bir 
köşesine lâmba asacaktır ve temizleme resmi 
almak için senede birkaç kere çöpçüsünü 
yollayı verecektir. Bu hal kanunlarda bulun
ması icabeden suiistimalleri önleyicilik vasıf 
ve prensiplerine aykırıdır. 

Bu sebeplerle teklifin tümünün reddi 
mütalâasmdayız. 

Trabzon Zonguldak 
Tevfik Koral Fehmi Açıksöz 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN D E Ğ D İ R İ Ş İ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9 — Belediye sınırları içindeki 
bütün binalarda iratlı arsalardan, hizmetlerin 
mahalli olarak ifası şartiyle temizleme ve 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve sekiz 
arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 
ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi, içişleri ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonu
muza havale buyurulmuş olmakla, teklif sihip-
lerinden Giresun Milletvekili Mazhar Şener, 
içişleri ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Teklif sahipleri; 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun 9 ncu maddesinin, belediye sı
nırları içindeki bütün binalarla iratlı arsalar
dan temizleme ve aydınlatma resmi alınacağını 
âmir bulunduğunu, temizleme ve aydınlatma 
resimleri bir hizmet mukabilinde olduğuna gö
re belediye sınırları içinde tenvir edilmiyen ve 
temizlik hizmeti yapılmıyan semtlerden pren
sip olarak bir resim alınması lâzım geldiğini 
beyan ile bundan evvel meriyette bulunan Be
lediye Gelirleri hakkındaki Kanunun bu mev
zua taallûk eden hükümlerinin hizmet ifası esa
sı dahilinde ve teklifleri gibi tedvin edilmiş 
bulunduğunu tebarüz ettirerek halen bu hiz
metlerin yapılmadıkları semtlerin bu resimler
den muaf tutulmalarının adalet prensiplerine 
uygun olacağını düşündüklerinden kanunun 9 

aydınlatma resmi alınır.» 

MADDE 2 — Bu Kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

ncu maddesinin birinci fıkrasına (ancak bele
diyelerce bu hizmetlerin mahalle ve semt ola
rak ifası şarttır) kaydının ilâvesini teklif et
mekte ve bu nevi tahakkuklardan henüz tahsil 
edilmemiş bulunanların kayıtlarının terkinini 
temin için bir de geçici madde ilâvesini iste
mektedirler. 

fçişleri Komisyonu; halen mer'i olan kanu
nun, âmme hizmetlerini vazife olarak benimsi-
yen bir müesseseye gelir sağlamayı istihdaf et
tiği ve adaletin mutlak olmaktan ziyade nispi 
bir varlık olduğu nazara alındıkta bir âmme 
hizmetinin tedvirinde bâzı mükelleflerin az ve 
bâzılarının daha fazla külfete girmelerinin bah
se konu olamıyacağı yine adaletin teemmülü 
icabı olduğu zikredilerek ve belediyelerin te
şekkülünde belediye hudutları içerisine giren 
(köy, mahalle ve semt) gibi yerler sâkinlerinin 
rızaları alınmak kanuni ve şeklî usulden oldu
ğundan ve belediye hudutlarına girenlerin (sal
ma ve bedenî çalışma gibi) külfetlerden, de kur
tulduklarına nazaran yeni iddialarda bulunma
nın doğru olmıyacağı gibi, teklif kabul edildi
ği takdirde gelirleri ancak maaş ve ücretleri 
karşılamakta olan birçok kaza ve nahiye bele
diyelerinin durumlarının da içinden çıkılmaz 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 23 . V . 1951 

Esas No. 2/64 
Karar No. 91 

Yüksek Başkanlığa 
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bir hal iktisap edeceği beyan edilerek mükellef
leri, hizmetleri görülenler ve görülmiyenler di
ye, ayırmanın suiistimale yol açacağı düşünce
siyle ve umumiyet ifade eden kanunlarda âm
me hizmeti mülâhazasının her şeyin üstünde 
tutulması icap ettiğinden dolayı teklifin reddi
ne ekseriyetle karar vermiştir. 

Maliye Komisyonu ise; 423 sayılı eski Bele
diye Vergi ve Resimleri Kanununun temizleme 
karşılığı alman parayı bazan (Tanzifat Vergi
si) bazan da (Tanzifat Resmi) adı altında zik
rettiği gibi 5 nci maddesinin, Belediye hududu 
dahilindeki evlerden Tanzifat Vergisi alınaca
ğından umumi ve mutlak bir şekilde bahsedil-
mesine mukabil 7 nci maddesinin (Tenvir edil
miş mahallerdeki meskenlere) resmin yüklene
ceğini kabul etmek suretiyle hizmet ile mükelle
fiyet arasında bir münasebet kurulmuş olduğu
nu belirterek ve halen mer'i olan 5237 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi ise her iki hizmet için 
alman paraları resim altında topladığı ve Hü
kümet tasarısının gerekçesinde ve geçici komis
yon sözcüsünün Meclisteki izahları sırasında 
bu ücretlerin hizmet karşılığında alındığını be
lirtmiş olduğuna göre kanun vâzıının temizleme 
ve aydınlatma resimlerini yapılan bir hizmet kar
şılığı alman bir ücret telâkki ettiğini kesin ve 
açık bir şekilde gösterdiğinden bu hizmetlerden 
istifade etmiyenlere, belediyelere bir gelir temin 
etmek maksadiyle bu resmin teşmil edilmesinin 
adalet duygularını inciten bir vaziyet arzedeceği-
ni belirterek teklifin esasını ekseriyetle kabul et
miştir. 

'Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde açık
landığı üzere tadili teklif edilen 5237 sayılı Be
lediye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesinin 
birinci fıkrası (Belediye sınırları içindeki bütün 
binalarla iratlı arsalardan temizleme ve aydın
latma resmi alınır) şeklindedir. 

ilâvesi teklif edilen fıkra ise, (Ancak beledi
yelerce bu hizmetlerin mahalle ve semt olarak 
ifası şarttır) kaydını ihtiva etmektedir. 

Gerek bu teklifin gerekçesinden ve gerek 
halen mer'i olan kanunun tatbik şeklinden anla
şıldığı üzere bir kısmı belediyelerce, temizleme 
ve aydınlatma hizmetleri ifa edilmiyen bâzı semt 
ve mahallelerdeki mükelleflerden de bu resimler 
alınmaktadır. Tadili teklif edilen 9 ncu madde
nin birinci fıkrası hükmünün mutlak ve şâmil 
hükmüne rağmen maddenin Kamutayda müza

keresi sırasında Geçici Komisyon sözcüsünün bil 
ücretlerin hizmet karşılığı olarak alındığını be
lirtmiş olması dolayısiyle belediyelere gelir sağ
lamak maksadiyle tedvin edilmiş olan hükmün 
hizmet esasına dayandığı istihraç olunmakta ve 
teklif sahipleri de vâzıı kanunun bu esas fikrini 
bir fıkra ilâvesiyle tam hizmet ifası esasmı sağ-
lıyacak bir hale getirmek istemektedirler ki, bu 
takdirde aydınlatma ve temizleme hizmetleri be
lediyelerce ifa edilmiyen mahalle veya semtlerde-
ki mükellefler bu resimlerin ödenekle mükellef 
tutulmayacaklardır. 

Teklif her ne kadar hukuk ve adalet pren
siplerine uygun görülürse de tatbikat bakı
mından ele alındıkta: 

Birçok belediyelerimizin malî bakımdan çok 
müşkül bir durumda bulunduğu, aydınlatma 
ve temizleme resminin gelirleri mahdut olan be
lediyelerimize bir miktar varidat sağladığı ve 
birçok belediyelerin yalnız aldıkları bu temiz
leme ve aydınlatma resimleri ile bu hizmetleri 
ifa etmeyip aynı işler için belediye bütçelerin
den ayrıca tahsisat ekledikleri ve binaenaleyh 
alman ücretlerin esasen tam hizmetin karşılığı 
olmadığı, bu hizmetlerin henüz ifa edilmediği 
mahalle veya semtlerin bu işlerden faydalan
masının da ancak belediyelerin bütçelerinin 
müsait olmasiyle mümkün olabileceği, temiz
leme ve aydınlatma hizmetleri için muayyen bir 
hizmet ölçüsü de tesis edilemiyeceğine göre, 
teklif kabul edildiği takdirde, bu hizmetlerin 
ifa edildiği veya edilmediği yolunda vatandaş
larla belediyeler arasında ihtilâflar zuhur ede
ceği ve nihayet bir şehir veya kasabada ika
met eden vatandaşların, kendi semt veya ma
hallelerinde mevcut olmasa dahi bir âmme 
hizmeti olan temizleme ve aydınlatma işlerinden 
kısmen de olsa faydalandıklarını kabul etmek 
zaruri ve mantıki olduğuna göre tatbikat bakı
mından da doğuracağı mahzurlar göz önünde 
tutularak teklifin reddine ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü 
Burdur Çanakkale Afyon K. 

F. Çelikbaş E. Kalafat A. Veziroğlu 
Ankara Balıkesir Eskişehir 

M. Bayramoğlu Muhalifim Müstenkifim 
E. Budakoğhı A. Potuoğlu 
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Giresun 

Mhıihalifim 
M. Şener 

izmir 
B. Bilgin 

îstanıbul 
A. H. Ba§ar 

Kırklareli 
Müstenkifim 
Ş. Bakay 

İstanbul 
F. Saytmer 

Konya 
R. Birand 

Mardin 
R. Erten 

Rize 
0. Kavrakoğhı t 

Ordu 
Muhalifim 
R. Aksoy 

Seyhan 
8. Ban 
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S. Syaısı: 175 
Elâzığ Milletvekili Mehmet Şevki Yazman'm, Askerlik Mükellefi
yeti Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2 /160) 

" : " '"" '""'""'" 31.1.1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 Haziran 1927 tarih ve 1111 numaralı Askerlik Kanununun 8 nci maddesinin tadiline dair 
teklif etmiş olduğum kanun lâyihasiyle gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

İlgili komisyonlara havale buyurulmasmı riea ederim. 
Elâzığ Milletvekili 

§. Yazman 

GEREKÇE ' . . . - - - . . •., 

Hava kuvvetlerinin ve motorlu silâhların halen orduların başlıca taarruz vasıtalarını teşkil 
etmesi doiayısiyle bugünkü askerî birliklerin her an harbe hazır olması gerekmektedir. Harb 
pakladığı anda bu birlikler hududa yakın iseler düşmanın zırhlı ve motorlu vasıtalarının taar
ruzu, memleket içinde iseler hava indirmeleri doiayısiyle çok defa hiçbir ikmal yapmadan 
harbe girmek zorunda kalacaklardır. Bu itibarla askerî birlikler artık «acemi talimgahı» olmak
tan kurtulmalıdırlar. Talimgahlar yahut yeni tabiriyle eğitim merkezleri ile birlikler ayrılmalı 
ve yeni askere almanlar buraya sevkolunmalıdırlar. Seferberlik halinde bu müesseseler mevkiin ica
bına göre ya yeni birlikler teşkili veya talim - terbiyeye devam suretiyle orduya çok büyük hiz
metler görebilirler. 

Diğer taraftan ordulardaki teknik silâh ve vasıtalar ve yeni harb usulleri neferin muayyen 
bilgiye sahip bulunmasını ister. Açık tâbir ile okuyup yazması olmıyan, rakamdan anlamıyan 
nefer bugünkü silâhları hakkiyle kullanamıyacağı gibi alabildiğine dağınık cereyan eden harb do 
muayyen bilgi ile olgunlaşmamış, basit kroki ve emri okumaktan âciz ve hattâ bazan Türkçe 
bilmîyen neferlerin muvaffakiyetini şüpheye düşürür. Bu itibarla eğitim merkezlerine gelen 
neferler herşeyden evvel okuyup yazma ve basit teknik ve umumi bilgiler edinmelidirler. Bu genç
ler ilkmektep çocuklarından çok daha kolaylıkla ve umumiyetle altı ay zarfında okuyup yazma ile bir
likte oldukça mühim askerlik bilgileri de edinecekleri tecrübe ile sabit olmuştur. Bu talimgahlarda 
eski silâhlar üzerinde yapılacak alıştırma talimleri doiayısiyle birliklerin daima düzgün ve iyi bir hal
de bulunması lâzımgelen silâhları da acemi ellerde yıpranmaktan kurtulmuş olur. 

Ortaokul veya daha yukarı derecede tahsili olanlar ile hiç okuyup yazması olmıyanların eğitim 
merkezlerinde aynı müddetle kalmaları doğru değildir. Yetiştirme programı buna göre tertiplene
rek tahsil derecesi yüksek olanların münasip bir müddet geç silâh altına alınmaları veyahut bu gibi
ler daha erken birliklere verilerek ahvalin müsait olduğu zamanlarda biraz daha erken terhis sure
tiyle mükâfatlandırılmalan okuyup yazmayı teşvik edeceğinden faydalı bulunmuş ve kanun maddesine 
buna göre bir kayıt konmuştur. Bu suretle yetiştirme Millî Savunmaya olduğu kadar Millî Eğitim 
ve umumiyetle millî kalkınma dâvamız için çok faydalı olacağı kanaatiyle 1111 numaralı Askerlik Ka
nununun 8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 



- 2 -
Maddenin eski şekli 

27 Haziran 1927 tarihli ve 1111 numaralı Askerlik Kanununun şimdiki şekli 
8. Her sene yoklamaları yapılarak numara çeken veya numarasız asker edilenler ihtiyaca: göre 

Müdafaai Milliye Vekâletinden verilecek emir üzerine 21 yaşına girdikleri sene Mayısının veya Teş
rinisanisinin birinci günlerinde kıtaata girmiş bulunmak üzere bir veya iki defada çağrılırlar. 

KLÂZIĞ MİLLETVEKİLİ MEHMET 
Yx\ZMAN'lN TEKLİFİ 

Teklif edilen yeni tâdil §ekU 

ŞEVKİ 

MADDE 8. — Her sene yoklamaları yapıla
rak numara çeken veya numarasız asker edilen
ler ihtiyaca göre ve Millî Savunma Bakanlığın
dan verilecek emir üzerine 21 yaşına girdikleri 
sene mayısının birinci gününden itibaren bir 
veya mütaaddit defalarda ordu eğitim merkez
lerine sevkolunurlar.-.Buralarda ve neferlerin tah
sil derecelerine göre 4-6 aylık bir eğitimden sonra 
birliklere gönderilirler. Eğitim merkezlerinde hiç 
tahsili olmıyanlara okuyup yazma, ana dili bil-
miyenlere Türkçe öğretildikten başka bu gün
kü askerliğin talep ettiği umumi, teknik, silâh 
ve askerlik bilgileri verilerek birliklere yetiş
miş vaziyette sevkolunurlar. Bu hususta ordu

daki askerî öğretmenler, kurslardan geçiril
miş subaylar veya yedek subay olarak orduya 
alınmış sivil öğretmenlerden istifade olunur. 
Ortaokul ve lise tahsilini ikmal etmiş bulunma
larından dolayı eğitim merkezlerini asgari 
müddet olan dört ayda ikmal edenlere ahvalin 
müsaadesi takdirinde bu nispette erken terhis 
veya geççe celbi hususunda Millî Savunma Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Savunma Komisyonu 

E ma No. 2/160 
Karar No. 18 

21 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair Elâ
zığ Milletvekili Şevki Yazman tarafından ha
zırlanıp Yüksek Meclise verilen ve komisyonu
muza havale buyurulan kanun tasarısı ve dayan
dığı gerekçe Millî Savunma Bakanı ve mezkûr 
Bakanlık ve Genelkurmay temsilcileri ve teklif 
sahibi hazır oldukları halde komisyonumuzca 
incelendi. 

Teklif sahibinin gerekçesine ve komisyon.u-
muzdaki beyanlarına göre modern harb usul'eri 
ve silâh vasıtaları, orduya yeni girecek erlerin 
muayyen bir bilgiye sahip bulunmaları iktiza 
ettireceği, okuyup yazması olmayan rakamdan 

anlamıyan erin bugünkü silâhları hakkiyle kııl-
lanamryacağı, basit bir kroki ve emir muhteviya
tım. okumaktan ve anlamaktan âciz neferlerin 
muvaffakiyetinden şüphe edileceği cihetle bu
günkü. teknik zarureti temin için eğitim talim
gahları veyahut eğitim merkezlerinin tesisi ve 
yeni askere alınanların evvelemirde bu tesislere 
sevk olunmalarını, ve eğitim merkezlerine gelen 
erlere her şeyden önce okuyup yazma ve basit 
teknik ve umumi bilgiler öğretilmesini ve orta
okul veya daha yüksek tahsili olanların müna
sip bir müddet geç silâh altına alınmaları veya
hut daha erken terhisleri suretiyle mükâfatlan-
dırılm.alarmı temin edecek şekilde yetiştirme. 

( S. Sayısı : 175 ) 



programlan tertibini istediği anlaşılmıştır. 
Millî Savunma Bakanı ile Bakanlık ve Ge

nelkurmay temsilcilerinin komisyonumuza ver
dikleri izahatta eğitim merkezlerinin teşkili, 
Bakanlık ile Genelkurmayın esas hedefini teşkil 
ettiğini, modern bir eğitim tümeni 57 milyon 
liraya mal olacağı cihetle bugün için maddi im
kân görülemediğinden ordu bünyesi içinde ve 
kendi bünyemize uyan şekilde geçen Kasım 
ayından itibaren eğitim teşkilâtına başlandığı
nı ve garnizonları müsait olan yerlerde de de
neme şeklinde bu teşkilâtın bir alay haline ge
tirildiğini ve bütçenin imkân ve müsaadesi nis
petinde daha yüksek birlikler haline getirilme
leri de en esaslı bir plân olarak ele alınmış ol
duğunu, okuma yazma bilen bir ere eğitim mer
kezlerinde 14 haftalık eğitim müddeti içinde bu 
bilgiler tam olarak öğretilmesine maddeten im
kân olmadığı gibi, öğretilecek birçok mütenev
vi teknik silâhların talimi için iktiza eden za
man da buna müsait olmadığını ve eğitim mer
kezlerinde bşalamak ve kıtalarda devam etmek 
suretiyle okuyup yazma öğretilmekte olduğunu 
ve bundan sonra da mutlaka öğretileceğini, ve 
talim ve terbiye işi ordunun ve Bakanlığın salâ
hiyet ve mesuliyetine esasen dâhil bir keyfiyet 
olup fazla bir salâhiyet almaya esasen lüzum 
olmadığını ve bu itibarla bu mevzuun bir ka
nun mevzuu da olamıyacağmı beyan etmişler
dir. 

Komisyonumuz, meseleyi ve her iki tarafın 
beyan ve izahlarını üç toplantıda lâyık olduğu 
ehemmiyetle inceledikten sonra aşağıdaki ka
naate vâsıl olmuştur: 

Acemi erler için eğitim merkezleri teşkili 
bugünkü teknik ordularda en ehemmiyetli ve 
en önce gelen vazifelerden biridir. Bu prensibin 

Genelkurmayımızın da en esaslı bir hedefi ol
duğu salahiyetli temsilciler tarafından beyan 
edilmekte olmasına ve yukarda izah edildiği 
veçhile ordumuzun bünyesi içinde ve kendi 
bünyemize göre tabur, alay ve daha yüksek bir
likler şeklinde fiiliyata da geçilmiş olduğu an
laşılmasına ve hizmetleri kısaltmak suretiyle 
askerî mükellefiyet üzerinde bir mükâfat mü
essesesinin vücuda getirilmesi hiçbir imtiyaz ve 
bedel kabul etmiyen vatanı müdafaa mükelle
fiyeti sahasında müsavat prensibine çok aykı
rı ve şehirliler lehine bir imtiyaz teşkil edece
ğine ve esasen teknik işlerle, seferberlikle il
gili askerî teşkilât işlerinde ordu gibi nazik bir 
melkanizma üzerinde birbirine sıkı sıkıya bağlı 
mesuliyet ve salâhiyet esaslarına hariçten mü
dahalenin doğru olamıyacağma binaen Komis
yonumuz da Hükümetin mütalâasına iştirak ede
rek teklif olunan mevzuun bir kanun mevzuu 
olamıyacağma yoğunlukla kanaat getirmiş ve 
teklif olunan kanun tasarısının oy birliği ile 
reddine karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Millî Savunma 
Ko. Başkanı 

Kocaeli 
S. önhon 
Denizli 

F. Karabudak 
İstanbul 
S. Yaver 

Kayseri 
1. Berkok 

Rize 
K. Balta 

Sözcü Kâtip 
Kastamonu Niğde 

R. Taşkın H. N. Yurdakul 
Diyarbakır İçel 
Y. K. Aktuğ C. Ramazanoğlu 

Kastamonu 
Gl. Galip Deniz 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 
B. Besin 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
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