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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dost ve Müttefik ingiltere Kiralının ölümü 
münasebetiyle üç dakika ayakta saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Dışişleri Komisyonu Başaknı Samsun' Millet
vekili Firuz 'Kesim, Müteveffa 6 ncı George'un 
mümtaz şahsiyetini, yüksek meziyetlerini belir-,-' 
ten beyanatta bulundu ve Türk milletini çok mü
teessir eden bu elemli hâdiseden dolayı Büyük 
Millet Meclisinin taziyetlerinin İngiltere Parlâ
mentosuna bildirilmesine dair olan önergesi, ka
bul olundu. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardiğı 
bonoların Denizcilik Bankası 'Türk Anonim Or
taklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesi
ne dair olan kanun tasarısının Ulaştırma, Mali-, 
ye ve Bütçe komisyonlarından beşer üye alınarak 
kurulacak Geçici Komisyonda görüşülmesi, kabul 
olundu. 

Gündemde mevcut bir defa görüşülecek işle
rin 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerindeki aktarma
lara mütaallik kanun tasarılarının, öncelikle görür 
şülmesine dair Maliye Bakanının önergesi, kabul 
edildi. 

. Sorulardan önce gündemdeki kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesi hakkındaki önerge de 
kabul olundu.' • ' 

A'nkara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl-
masına; y \ ' 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılmasına; 

:.',, Tekel Genel Müdürlüğü 1951'yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli, cetvellerde 
değişiklik yapılmasına, ' . 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
aktarma yapılması ve aktarma suretiyle olağan
üstü ödenek verilmesine, dair olan kanunlar ka

bul edildi,. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhe-r 
sabi, 

Orman Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yı
lı 7 aylık Kesinlıesabı, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 
Bütçe yılı Kesinlıesabı, 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Genel Müdürlüğünün 1940 Bütçe yılı Kesinlıe
sabı, 
-.> Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1946 Bütçe yılı Kesinlıesabı hakkındaki kanun
lar, kabul edildi. 

. 3008 sayılı İş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin 6 ncı fık
rasının değiştirilmesine dair olan kanunla, 

Turistik otel inşası için istanbul Belediyesi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına devredilecek arsa hakkındaki kanun, ka
bul edildi. . . . ,: 

3078 sayılı Tuz Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair olan kanun tasarısı ile, 

1593 sayılı Umumi Hıfzissıhha Kanununun 
170 iıei. maddesine bir fıkra eklenmesine; dair 
kanun teklifinin ve, 

904 sayıh Islahı Hayvanat Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair olan kanun ta
sarısının birinci görüşülmeleri, bitirildi. 

11 . I I . 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili. • Kâtip 
Manisa Milletvekili istanbul Milletvekili 

"Muhlis Tümay Füruzari Tekil 

Tokad Milletvekili 
Muzaffer Önal 

Sorular 

Yazılı sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgiller'in, Karabük mamullerinin istihsal mik
tarı ile deniz, kara ve demiryollarından yapılan 
nakliye maliyetinin neden ibaret olduğuna,.. bu 
mamullerin daha düşük bir maliyetle nakli için 

Kokaksu - Bartm - Amasra - iltisak demiryolu
nun inşası üzerinde durulup durulma'dığma dair 
yazılı soru önergesi, işletmeler Bakanlığındı gön
derilmiştir (6/571). 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, il ve köy yollan i,çin 1952 yılı Büt-
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çesine konan Ödenekten Zonguldak İline tahsis , 
olunacak para (miktarına, Zonguldak îli devlet 
yollarının bu yıl içinde ikmalinin mümkün olup 
olmadığına ve Kökaksu - Bartın - Amasra de
miryolu iltisak hattı inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (6/572). 

Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'ın, 1951 yılı 
içinde Ziraat Bankasınca her ile yapılan kredi. 
yardımının 1950 yılma nazaran ne miktardan 
ibaret olduğuna, Doğu Anadolu'da ve bilhassa 
Kars'ta hayvancılık ye hayvan ürünlerinin in
kişaf ve ıslahını sağlamak üzere inek başına 
verilmekte olan on liranın elli liraya çıkarıl
ması, koşum ve çift hayvanlarına da aynı mik
tar yardımda bulunulması hususunda ne düşü
nüldüğüne ve Kars iline Ziraat Bankasınca ya
pılan kredi yardımının artırılmasına dair ya
zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir (6/573). 

Sinob Milletvekili Server Somuneuoğlu'nun, 
Maraş Ticaret' ve Sanayi Odası ' seçimlerinin. 
hangi sebebe dayanılarak iptal edildiğine ve 
Odanın lağvı sebebine dair yazılı soru önerge
si, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir (6/574). 

Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, İzmir'
de Keten Çarşısında 35/37 numaralı gayrimen-

TeJclifUr '• 
1. —r Erzincan Milletvekili Ziya Soylu ve 6 

arkadaşının, Eczacılar ye .eczaneler hakkında 
kanun teklifi ,(2/348) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonlarına); 

2. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
204 arkadaşının, Anayasa teklifi (2/349) (Ana
yasa -Komisyonuna.); 

Raporlar . 
3. — Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi 

hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

kuîün mütefevvizi Mustafa Burhanettin Ba-
rutçuoğlu'nun noter mukavelesiylo ve iki sene 
müddetle Muhittin Yalçın'a icara verdiği yapı 
için Hazinece istenen icar bedeli hakkındaki 
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönçlê -
rilmiştir. (6/575). 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya- • 
cıgiller'in, Zonguldak İşçi Sigortaları Kuru
munun fahiş fiyatla kiraladığı bina hakkında
ki yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/576). • 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
1934 -s 1951 yıllarında memleketimizdeki tütün 
istihsal miktarının neden ibaret, olduğuna da
ir yazılı soru önergesi Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/578). . 

Sözlü soru 
Mardin Milletvekili. Aziz Uras'm, Gurs 

Hidro Elektrik Santrali, inşaatının ne durum
da olduğuna ve şehre su ve elektrik verilme
sinin ne zaman mümkün olacağına, Cağ Cağ 
sulama plân tatbikatına, İskenderun - İran yo
lunun Urfa - Cizre kısmı inşaatına ve Dicle 
ve Hezil üstünde köprü veya bir vargel inşa
atının bu yıl içinde mümkün olup olmıyac ağı
na dair sözlü soru önergesi, İçişleri, Bayındır
lık bakanlığına gönderilmiştir (6/577). 

raporu (1/311) (Gündeme); 
4. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Türk Tütün 

Limitet Ortaklığı ve mülga Kibrit ve Çakmak 
Geçici İşletme İdaresinin 1944 yılı Bilançolarının 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkereleriyle 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Ke
sin hesabına ait uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Tekel Genel Müdürlüğü., 1944 yılı Kesinhesabı 
hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyo* 
nu raporu (3/68, 70,122, 1/19) (Gündeme). < 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

•' ıı ı ı im>0<ı 



ÖİEİNÖİ Ö^tTEtifk 
Açılma saati : 15,05 

BALKAN —i Başkanvekili Fikri Apaydın 
kÂTİ^İ.M: Ömer Mart (Çanakkale), İSâid Bilgiç arta) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN ~ Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
İki önerge var,5 okutuyorum, i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yazılı tefsir ve kanunla

rın, sözlü sorulardan evvel görüşülmesini hür
metlerimle teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hf Şevket İnce 

Başkanlık yüksek katına 
Gündemdeki yorum ve kanunların sözlü soru

lardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Eeşad Güçlü r . 
SABRÎ DUMAN .(Erzurum)' — Söz istiyo

rum. / . • . V . . . •.-:..... 

BAŞKAN *— Mal tünü âliniz önerge üzerinde 
görüşme olmaz. . , • ' ' . . 

SABRI DUMAN (Erzurum) —Aleyhinde 
konuşacağım... 

BAŞKAN— Oylarınızla halledilecektir efen
dim. 

Önergelerin ikisi de aynı mahiyettedir. Bu 
önergeleri dikkate alanlar, lütfen işaret etsinler... 
Almıyanlar... Önergeler dikkate alınmıştır efen
dim. ;•-• 

Şu halde somlara sonra başlıyacağız. 
Mazbatasında öncelik ve ivedilikle görüşülme

si istenilen iki tasarı mevcuttur. Birincisi; Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve me
murlarına ait iş, diğeri ise ondan sonra gelen 
maddedir. Görüşmelere bu maddelerden başla
yıp o suretle devam edeceğiz. 

4. *- GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sa
yılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılması ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Tardım ve 
Bütçe komisyonları raorlan (1/332) [1] y 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si, teklif edilmektedir. Kabul buyuranlar.. Etmi-
yenler.. Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?. 

[1] 99 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlarım; Demokrat Parti iktidarının 
âmme hizmetlerini köye, köylünün ayağına gö
türme yolundaki hayırlı teşebbüslerinden birine 
daha bu tasarı ile girişmiş bulunuyoruz. 

Bu tasarı ile Hükümet tabibi unvanı. altında 
nahiyelere 40 aded doktor, 340 aded ebe ve bir 
miktar mütahassıs doktor verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; köylerimizin doktor-
suzluk yüzünden çektikleri ıstırap çok derindir. 
Bu derde, bidayetten beri parmak basmış, yavaş 
yavaş bu kademelerin aşılmasına başlamış bulu 
nuyoruz. 

Bundan evvel kabul ettiğimiz bir kanunla na
hiyelerde 25 tane sulh mahkemesi açılmasına ka
rar vermiş bulunuyoruz. Şimdi, yine nahiyeler
de, 40 tane doktor vazife alacaklardır. Ben daha 

nf" 
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ziyade vazife alacak doktorların nasıl tevzi edil- I 
mesi lâzımgeleceği hakkmda birkaç söz söylemek 
için huzurunuza çıktım. 

Arkadaşlarım, bundan evvel kabul ettiğimiz 
bir kanunla 25 hâkim sulh mahkemesi halinde 
nahiyelerde çalışacaklardır. Şimdi, yine nahiye
lere 40 tane doktor vermiş olacağız. Bu doktorlar 
hâkimlerle beraber çalıştıkları takdirde mühim 
semereler elde edilebilecektir. Sulh mahkemeleri 
kurulan nahiyelere doktor verilmiyecek olursa, 
mahkemelerin orada asla bir faydası mevzuu-
bahis plamıyacaktnv I 

• Bu'itibarla evvelemirde Adalet Bakanlığın
dan hangi nahiyelerde sulh mahkemeleri ihdas 
olunmuş olduğu tesbit edildikten sonra doktor
ların evvelâ bu nahiyelere verilmelerini istirham 
ediyorum. Çünkü arkadaşlar, hâkimler yalnız 
başlarına bâzı mevzularda iş görememektedirler. 
Meselâ cinai mevzularda doktorun vücuduna mu
hakkak- lüzum vardır. Görüyoruz kaza merkez
lerine kilometrelerce uzak mesafelerde bulunan 
yerlerde ölüler karda, kışta günlerce dağ başla
rında kalmaktadır ve deliller kaybolmaktadır. 
Uzak nahiyelerde mahkeme teşkilâtı kurarken bu
ralara doktor vermemek büyük bir hata olur. 
Onun için her iki vekâletin el ele vererek bu işi 
koordine etmeleri ieabeder. Nahiyedeki sulh mah
kemeleri darp, cerh ve yaş tashihi gibi dâvala
rına da bakmaktadır, doktor bulunmadığı tak
dirde mahkemeler bu dâvaların da hiç birisine 
bakmamak mevkiindedirler. 

Binaenaleyh tekrar tekrar rica ediyorum, sulh 
mahkemeleri 'nerelerde kurulacaksa bu doktor
ların da bunların bulunduğu nahiyelere verilmesi 
lâzımdır. Bunun yanında ayrıca arzedeceğim 
bir noktada şudur. Bu kanunla bâzı mütehassıs 
kadrolar alınmaktadır. Memleketimizin birçok 
yerlerinden bilhassa kulak, burun, boğaz hasta
lıkları mütehassısı bulunmadığından vatandaşlar 
kilometrelerce uzak yerlere gitmek mecburiye
tinde kalıyorlar. Bakanlığın bu hususta da has
sasiyet göstermesini ve hastalık nerede çok ise, 
mutaha,ssıslarını da oraya göndermesini rica ede
ceğim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —'Tüzüğün 87 nci maddesinin 
ikinci ye son fıkralarını okuyacağım: > 

Madde 87 -Fıkra 2. — «Bundan başka bir 
bakanlıkla ilgili tasarı veya teklif görüşüldüğü 
sırada, o bakanın veya adına gelen birinci sınıf 
$ajre reislerinden Trirmin hazır bulunması gar-

: İÖÖ2 Ö : İ 
tır. Bulunmazlarsa görüşme bir defa için gele
cek birleşime bırakılır.» Binaenaleyh bu tasarı
nın görüşülmesini gelecek birleşime bırakıyo
rum. 

Yine esbabı mucibesinde İvedilik istenen gün^ 
demin üçüncü maddesine geçiyorum. 

2, — Devlet Denizyolları ve Limanları î§-
letme Genel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle 
çıkardığı bonoların Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenile-

I me muamelesine dair kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/333) [1] 

' BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Tümü hakkında söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. •'• 

ivedilikle görüşülmesini reyi âlinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bo-

I noların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı tarafından yapılacak yenileme muamelele

rine dair kanun 

MADDE 1. — 5842 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle kurulması için Hükümete yetki ve
rilmiş bulunan Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığının kesin kuruluş tarihine kadar, 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü tarafından, 3633, 4844 ve 5074 sa
yılı kanunlara istinaden Maliye Bakanlığı kefa
letiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına iskon-
to ettirilen bonolar vâdelerinde, adı geçen Ban
kaca ödenemediği takdirde, bu itfaların tedricî 
surette icrasını teminen ve bunların yerine ka
im olmak üzere kesin kuruluşundan sonra da 
bu kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl müddetle 
Banka tarafından bono çıkarılabilir. îşbu bono
lara kefalete Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
Madde hakkında söz istedikleri için... 
HADİ HÜSMAN .(İstanbul)— Efendim, 

Denizcilik bankası Kanunu kabul edildiği za

ti] İÖ1 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır. 
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man kanunda Denizyollarının halen haiz bulun
duğu yetkiye dayanarak çıkarmış olduğu bono
ların vaziyeti olduğugibi bırakılmıştır. Şimdi, 
banka kurulunca eğer kendisine eldeki bonoların 
tecdidine salâhiyet verilmezse bunların vâdele
rinde derhal ödenmesi icabedecektir. 100 mil
yon lira civarında olan bu borcun müessese ta
rafından ilk teşekkül ânında kısa bir müddet 
içinde ödenmesine hakikaten imkân yoktur. Bu 
kanunun maksadı şevki; Denizyollarının bugün 
haiz olduğu yetkiye istinaden çıkarmış olduğu 
bu bonolar, Denizyollarının bütün hak ve veci
beleri ile birlikte bankaya intikal edeceği için, 
ödeyineeye kadar bankanın tecdit imkânına sa
hip olabilmesini temindir. Ancak yine maddenin 
esprisinden ve esbabı mueibedcn anlıyoruz ki, 
•müesseseye, yeni kurulacak bankaya bu salâhi
yet devamlı olarak değil, on sene müddetle ve
rilecektir. Yalnız bendeniz maddenin tertip 
şeklindeki bir iki nokta üzerinde duracağım : 

Birinci maddenin ortasında (Merkez Banka
sına iskonto ettirilen bonolar vâdelerinde adı 
geçen bankaca ödenmediği takdirde) gibi, (bir 
anonim ortaklığının zamanında ödemeye mec
bur olduğu bonoları ödiyememesi) gibi ifade
lerin kanunda yer alması doğru değildir. Mü
essesenin itibarı ile ilgili olduğu için böyle bir 
kaydın metinde yer bulmasını şahsan doğru bul
muyorum. Hazine kefaletini haiz bonolar vâde
lerinde ödenmediği takdirde otomatikman Ha
zine kefaletinin harekete' geçmesi ve Hazine
ce ödenmesi icabeder. Binaenaleyh böyle bir ih
timal de mevzubahs olmadığı ve derpiş edilme
diği için bu bakımdan da (ödenemediği) ifade
sinin metinde yer almaması icabeder. 

Diğer taraftan kanunun esprisi bu borçla
rın İO yılda Ödenmesi olduğuna göre, âzami o-
larak 10,yıl zarfında ödeneceği hakkında bir 
hükmün, bir ifadenin de maddede yer almasını 
ben şahsan doğru buluyorum. Bu bakımdan 
maddeye «bu borçlar âzami 10 yıl zarfında öde
necektir» kaydının ilâvesini teklif ediyorum. 
Önergemde de bu cihetleri işaret ettim. 

Metinde «bu bonolar zamanında ödenemedi
ği takdirde . . .» deniyor. Halbuki metne «yeni
lenebilir» yani «yenileri çıkarılabilir» kaydının 
ilâvesi doğru olacaktır. «Mevcudun zamanında 
ödenmesini teminen 10 yıl zarfında yenileri 
çıkarılabilir.»hülnnünün maddede yer alması lâ
zımdır. Maddenin en sonunda «bunlara kefale-
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Maliye Bakanlığı değil. Maliye Bakanı ke
falete yetkili olur. Bunun da «Milliye Bakanı» 
olarak düzeltilmesi lâzımdır. Bu itibarla, vâde
lerinde ödenmediği takdirde, kaydının çıkarıU 
ması, borçların on yılda itfa edileceği hakkında 
sarih bir kaydın konması ve üçüncü olarak da, 
Maliye Bakanlığı yetkilidir yerine Maliye Ba
kanının yetkili olduğu şeklinde maddenin 
tashihi için bir önerge takdim ediyorum. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; yeni
den teşkil edilmiş olan ve birçok ümitlerle ken
disine bağlandığımız bu Denizcilik Bankasına, 
mal, mülk ve sermaye vermeden, evvel birçok 
borçlar devrediyoruz. Ben maliyeci değilim ama 
altlım bunu almıyor. Yeni kurulacak, yeni işle
meye başlıyacak bir müesseseye mal, mülk ve 
sermayeden önce borç devrediyoruz. Kendisini 
bil' borç mesuliyeti altında bırakıyoruz. Bunu 
maliyeci arkadaşlarımız tenvir ve izah buyurur, 
tatmin ederlerse müteşekkir kalırım. 

İkinci olarak arzetmek istediğim şudur ve 
bu, tasarı gerekçesinde yok, bu maddeden de 
anlamak "mümkün değil: Bu bonoların miktarı 
ne kadardır, kaç milyon lira tutmaktadır, han
gi senelerden beri devren gelmektedir, ne kadar 
vadelidir'? Meclis olarak, milletvekili olarak 
bundan malûmattar değiliz. İçtüzük hükümleri
ne göre bunun gerekçede açıklanması gerekirdi. 
'Biv milletvekili olarak ezbere rey vermekliği-
miz doğru değildir bilmekliğimiz lâzımdır kana
atindeyim. Yani bunun malî portesi nedir, kaç 
milyon liralık borçları bonoya bağlamaktayız 
ve eski idareden alıp yeni idareye devrediyo
ruz ? Bunlar hangi senelerden beri teraküm 
etmiş ne miktar borçtur ? Bunun açıklanmasını 
Hükümetten veya komisyondan rica ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Emrullah 
Nutku. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EMRUL-
' LAH NUTKU (Erzurum) — Muhterem arka

daşlar, elimize ıgelen komisyon raporunda, esba
bı mucibe kısmında arzedilçliği üzere bu kanun 
esasen Hazinenin kefalet etmiş bulunduğu ve 
Merkez Bankasının şimdiye kadar iskonto et
mekte bulunduğu bonoların, Denizyollarının De
nizcilik Bankasına devri takdirinde de, ödene-

I bilmesi için yenilenmesine salâhiyet veren bir 
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kanundan ibarettir. Hazine esasen bu bonolara 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü zamanıu-
da kefil olmuştur. Kefaletin artırılması veya 
eksiltilmesi tarzında bir yenilik mevzuubahis 
ğildir. Yalnız şu var ki; Denizcilik Banka
sının yeni kurulması ve Devlet Denizyolları
nın bütün hukuk ve vecaibini devralması sebe
biyle, bu bonoları zamanında ödemesi icabedece-
ğinden bunu ödeyemediği takdirde, kuruluşundan 
itibaren 10 sene müddetle bu bonoları yenileye
bilmesi için, kendisini bu salâhiyetle teçhiz et-

; mek üzere yapılmış bir kanundan ibarettir. 
Hadi Hüsman arkadaşımızın takririyle tadi

lini istediği hususlar üzerinde komisyon şu ba
kımdan kendisiyle mutabık değildir: Çünkü ar
kadaşlar; bir defa bankanın kurulmasındaki ga
ye itibariyle müessesenin bonoları ödemesi ve 
ödemeye sâyetmesi matluptur. Ancak bunu öde
yemediği takdirde yenileme yapabilmesi için cevaz 
veriyoruz. Şu halde «Ödeyemediği takdirde» 
ibaresinin kalkması hem maddenin sakkini bo
zacaktır. hem de,maksut olan gayeninistihsalini 

• temin edemiyeeektir. Yani, Denizcilik Bankası, 
belki kuruluşundan itibaren birkaç şene yahut 
birkaç ay zarfında büyük bir iştirak bulmak 
tahvil çıkarmak suretiyle bu bonoları Ödeme im
kânını bulacaktır. 

Biz, ancak ödeyemediği takdirde, bu bonoları 
yenilemesine cevaz vermekteyiz. Şu halde Hadi 
Hüsman arkadaşımızın, ödemediği takdirde 
bankanın mânevi şahsiyetine bir menfi tesir ya
pacağı hususundaki mütalâasını komisyonumuz 
doğru bulmamaktadır. 

ikinci itirazları on yıllık müddet üzerindedir. 
Arkadaşlar, demin de arzettiğim gibi, Denizcilik 

' Bankasından istenilen şey, bu bonoları mümkün 
olduğu kadar temdit veya tecdit etmeyip de 
ödemesidir. Ödemediği takdirde yenileme için 
on sene mühlet verilmiştir. Bunu mütemadiyen 
uzatıp da bu borcu bankanın üzerinde dolayı-
siyle Devletin ve Maliyemizin kefaleti altında 

' bırakmaması lâzımdır. Hattâ komisyonda bâzı 
arkadaşlarımız bu müddetin çok olduğu müta
lâasını ileri sürdüler. Fakat nihayet teferruat 
üzerinde yapılan münakaşalar neticesinde 10 
senenin kâfi ve doğru olduğu kanaatine varıldı. 

Üçüncü olarak, Hadi Hüsman arkadaşımızın 
teklif buyurduğu kaydın ilâvesine, maddenin ya
zılışının sarahati karşısında, lüzum ; olmadığına 
kaniim, 
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Bir arkadaşımızın bu işin malî portesi hak

kındaki sorusuna da şu şekilde cevap yereceğim: 
Denizcilik Bankası Kanunu geçen sene ele alın
dığı sırada Mecliste ve komisyonlarda bu işin. 
portesi üzerinde görüşülmüştü. Arkadaşımız 
her halde hafızalarında muhafaza etmemiş ola
caklardır.^ Ancak bunu tekrar etmekte bir mâni 
yoktur. ' 

Devlet Denizyolları Umum. Müdürlüğünün 
Denizcilik Bankasına devretmekte olduğu, Mali
yenin kefaleti altındaki borçlar, 113 milyon lira 
raddesindedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, eğer arkadaşları
mın başka sualleri varsa ayrıca arzı cevap ede
rim. 

CEZMİ TÜRK, (Seyhan) — Efendim, 113 
milyon liradan ibaret bir borç devredildiğini söy
lediniz. Yine söylediğinize göre bu müesseseİni 
borcu 10 senede itfa etmek mecburiyetindedir. 
Müesnsesenin senede vasati 11 milyon lira kâr 
edeceğini nereden çıkarıyorsunuz? 

KOMİSYON BAŞKANI EMRULLAH NUT
KU (Erzurum) — Efendim, burada bu işin bu 
kadar detayına gittiğimiz takdirde Yüksek Mec
lisi ilmî mevzularla meşgul etmiş;olacağız. (Gü
lüşmeler) Ancak arkadaşlar size şu kadarını soy-
liyeyim ki, Denizcilik Bankasının hiçbir zaman 
ye suretle, ilk defa işe başladığı günden itibaren, 
yılda 11 milyon raddesinde bir kazanç yapacağı 
iddiası yoktur. Fakat bu bankanın, işe başla
dıktan, rantabl bir duruma girdikten ve hakiki 
bir şekilde ticari bir nosyonla çalışmaya başla
dıktan sonra senede 11 milyon değil, 50 milyon 
kâr yapması mümkündür. 

Basit bir misal olarak şunu söyliyeyim: Bu
gün 10 000 tonluk bir gemi ki, ' aşağı yukarı 
1 200 000 liraya alınmaktadır, dört seferde pa
rasını çıkarmakta ve kendisini amorti etmekte
dir. 10 000 tonluk bir geminin yalnız bir seferde 
400 000 liralık navlunu vardır. Yük taşıyan ge
miler itibariyle konuşuyorum, şilepler itibariyle 
konuşuyorum. Denizcilik Bankasının mevzuu 
içinde şilepçilik bulunduğu gibi, limancılık ve 
deniz şuabatı da inhisar halinde eline verilmiş 
bulunmaktadır. Bu hesapları burada müdafaa 
etmek için bendeniz yorulmaktan çekinmem, 
fakat sizler dinlemekten üzülürsünüz. (Gülüş
meler). 

Ö itibarla, bu borcu on senede itfa edilmesi hu-
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Msünda Denizcilik Bankasına gayret telkin et
mek için maddeyi bu şekilde tuttuk. 
.-.;. FERÎD MELEN (Van) — (Havayı bozma 
sesleri). Havanın bozulmasına imkân yok. Ar
kadaşımız zaten sevinçli haberler verdiler. Sizr 
ler gibi bendeniz de memnunum. 

Denizcilik Bankası Kanunu, hatırlarsınız, 
Yüksek Heyetinizden öncelik ve ivedilikle geç
ti, öncelik ve ivediliği Jteklif eden arkadaş bu 
işin bir dakika dahi teehhüre uğramasından bü
yük mazarratlar doğacağını ileri sürdüler. Ara
dan aylar geçtiği halde henüz bankanın statü
sünü dahi tasdik edilmemiş olduğunu görü
yoruz. Bütçe yılının son ayı içindeyiz ve bir 
iki hafta sonra 1951 Bütçesi nihayetlenecektir. 
Bu tarihten sonra Devlet Denizyolları da, bütçe
si olmadığı için, faaliyette bulunamıyacaktır. 
Bu sebeple bankanın müstacelen faaliyete geç
mesi lâzımdır. Geçen zamana yazık plmuştur. 

Ben düşünüyorum, birkaç hafta içinde ban
kanın statüsü Bakanlar Kurulunca tasdik edile
cek, meriyete girecektir. Banka bundan sonra 
kurulacak, eski idare, yeni idare tarafından 
devir alınacaktır. Bunu mümkün görmüyorum. 
Sayın Bakan izahat versinler. Ne gibi tedbir
ler almışlardır! 1 Marttan itibaren faaliyette 
bir aksama olacak mı, olmıyacakmı bildirsiller? 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar; 113 milyon li
ra kadar olan bir borcun kati olarak şu tarihte 
tamamen ödenmiş olacağını zikretmeye tabiî im
kân yoktur. Biz umumi bir tahmin olarak bu
nun on sene zarfında ödenebileceğini hesapladık. 
Tabiî bu müddet içinde gemi tonajı artacak, ge
lir nispeti de değişecektir. 

" ikincisi; Maliye Bakanlığı yerine, Maliye Ba
kanının kefalete yetMli olduğu hakkında bir tek
lif vardır. Bu doğrudur ve kabul edilir bir tek
liftir. • ' . ' . . 

Ferid Melen arkadaşımız zamanın uzadığını 
Binaenaleyh şu kadar kalmış olan zaman içinde 
bunun kurulamıyacağmı söylediler. 

Zamanın uzaması; bu işler üzerinde çalışmanın 
uzamış olması demektir. Yoksa Bankanın kurul
ması üzerinde çalışılmamış, bırakılmış gibi bir 
şey mevzuubahis değildir. Bankanın kurulması 
İçin lâzımgelen hazırlrkları yapmaktayız ve yap
mışızdır. , 

' 'Statü de hazırlanmıştır. Tensip edildiği tak-
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I dirde bu iş halledilmiş olacaktır, zaten sözleş

menin çıkması da birkaç günde olacak bir iş
tir, Banka önümüzdeki ayda işlemiye başlrya-
bilecektir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bir sual* : De
nizcilik Bankası Kanununun bir maddei mahsu-

. sası yardı; Banka yaptığı, kârların büyük bir 

. kısmını yeni yatırımlara -tahsis edecekti. J3u 
vaziyet karşısında on senede 113 milyonun itfa
sı nasıl mümkün olacaktır? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Devamla) — Borçlar tecdit eçlflen bonolarla 
karşılanmaktadır, binaenaleyh hesabımıza na
zaran bonoların bir kısmı tediye ve bir kısmı 
da tecdit edilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan. 
.... BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (îstan-
• bul) —• Muhterem arkadaşlar, evvelâ Ferid 

Melen'i huzura kavuşturayım. ' 
jStatü çıktıktan sonra Martm başında şirket 

faaliyete geçecektir. Ferid Melen, kanunun çık
masından bugüne kadar geçen zamanı, bir va
kit kaybı mânasına almakta ve öyle göstermek
tedir. Hakikat böyle değildir. Bu müddet zar
fında bütün hazırlıklar yapılmış ve Martın ipti
dasında şirketin aksaksız, noksansız olarak faa
liyete. geçmesi temin edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan Cezmi Türk'e cevap olarak 
' arzedeyim ki, bu şirkete yeniden bir borç tah
mil edilmekte değildir. Devlet Denizyollarının, 

. esasen bu teklifte derpiş edildiği gibi, 113 mil
yon küsur lira, Devletin kefaleti altında, borcu 
vardır. Biz bu idareyi şirket; haline koyarken 

, artik Devletin bu mevzuda bugüne'kadar yap
tığı yatırımlara ilâveten yeniden yatırımlar 
yapması esasım kabul etmiş bulunuyoruz. Diğer 

I iktisadi teşekküllerin de otofinansman usulü 
ile, Devletle olan malî irtibatlarını keserek re-

| şit hale gelip kendi kendilerini idare edebilecek 
bir duruma getirilmelerini esas itibariyle ka
bul etmiş bulunuyoruz. Onları da bu hale geti
receğiz. Şimdiye kadar Devlet, bu mevzulara 
r milyarı aşan yatırımlar yapmıştır, bundan 
sonra bu yatırımların aynı surette devam et
mesini faydalı görmemekteyiz, Hattâ şimdiye 
kadar yapılmış "olan bu yatırımlardan Devlet 
Hazinesine muayyen bir gelirin de alınması lü
zumuna ve bu lüzumun tahakkuk edeceği zama
nın gelmiş olduğuna kaani bulunuyoruz. 

Bu ödeme 10 senede nasıl olacaktır dedi-
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ler. Biz şirkete 500 milyon, belki hakikatta 
700, belki daha fazla bir varlık devrediyoruz. 
Bunun yanında birtakım vecibeleri olacağı da 
tabiîdir. Borçlarını, tenzil ettiğimiz takdirde 

• dahi şirketin muazzam miktarlara baliğ olan 
mevcudu derhal ortaya çıkar. Şirket haline ge
tirilen müessese elbette tahvillerini' satacaktır; 
bankalarla muamelelere ve münasebetlere giri
şecektir; istikraz yoluna gidecektir: Esasen şir
ket haline getirilmesinin hikmeti de budur : 

Devletin kefaleti; altında Hazine bonolariyle1 

idare edilerek iktisadi teşekkül mahiyetine 
getirilsin ve finansman usulü ona göre yürüsün 
deniliyor. 

Böyle olduğuna göre ortada endişe edilecek 
hiçbir mevzu yoktur. Şirketin bir taraftan 113 
milyon borcu, ötede de 500 milyonluk , mevcudu 
vardır: 

Bu borç on senede şirketin kârından indiri
lecek mi indirilmiyecek mi diye soruyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Hazine kefaletiyle 
ödenmesi gereken bu borçlardan bir kısmı on 
sene sonra ödenmemiş olacak olursa başka şekle 
kalbedilir. Hazine bir şirkete bu mameleki ver-
dikten sonra o şirketin borçlarına daha 10 sene 
kefalet edeceğim, demektedir. Bu kadar geniş 
bir toleransla hareket edildiğine göre 10 sene 
sonra acaba ne olacaktır? 

Arkadaşlar, 10 sene sonra Büyük Millet Mec
lisi yok mu? Hazinenin kefaletinin devam etmesi 
lâzımgeliyorsa, şimdi sizlerin yaptığınız gibi, va
ziyeti takdir edecek ve derhal 5 sene daha devam 
ettirmek kararını verecektir. Aksi takdirde işi 
başka şekli halle bağlıyacaktır. Kanunun me
tinleri 10' sene sonra böyle olmadı diye dünya 
yıkılsa değişmez hükmünü ihtiva etmemektedir. 
Binaenaleyh durendiş bir zihniyetle, 10 sene son
rası için bugünden itiraz eden arkadaşların en
dişelerinin gayri varit olduğunu ve bu arkadaş
ların bilhassa müsterih olmalarını arz için huzu
runuzu tasdi etmiş bulunuyorum; (Bravo sesleri) 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
maruzatımı kısaca tekrar edeyim: Bendeniz yeni 
kurulmuş, hususi bir mahiyet taşıyan bir şirket, 
bir müessese için çıkacak bir kanunun metninde 
bonoları ödiyemediği takdirde ibaresinin yer al
masının doğru olmadığı kanaatindeyim. Niçin? 
Çünkü, Merkez Bankası kanaliyle işliyen bu bo
noların muhakkak dokuz ay zarfında ödenmesi 
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zaruridir. Bina'enaleyh ödiyemiycceği raevzuu
bahis olamaz. Ancak; bu bonoları ödeyip yenisini 
çıkarması raevzuubahis •. • olur. Kaldı: ki, Merkez 
Bankası kanaliyle tanzim edilen bu bonoların 
zamanında ödenememesi halinde otomatikman 
Maliye Bakanlığı kefalet • mekanizmasının işle
mesi ve Maliye Bakanlığınca ödenmesi lâzımdır. 
Esasta bir farkımız yok. Yalnız, müsaade buyu
rursanız: «Merkez Bankasınca iskonto ettirilen 
bonolar vâdelerinde adı geçen bankaca ödeneme-
diği takdirde, bu itfaların tedrici surette icrasını 
teıninen ve bunların yerine kaim olmak üzere ke
sin kuruluşundan sonra da bu kuruluş tarihinden 
itibaren 10 yıl müddetle banka tarafından bono 
çıkarılabilir.» İbaresi yerine : «Maliye Bakanlığı 
kefaletiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına is-

-îk'onto ettirilen bonolar Denizcilik Bankasınca ke
sin kuruluşu tarihinden itibaren en çok 10 yıl 
müddetle yenilenebilir» demek daha doğru olur 
Burada ödiyememek kaydı tamamen bertaraf edil
miştir. Maksadım bundan ibarettir, esasta hiçbir 
ihtilâfım yoktur. 

Bir nokta üzerinde musir değilim: Kanunun 
metnine ve gerekçesine göre 10 yıl zarfında ted
ricî bir itfa-yapılabilmek üzere bu bonolarnı 
tecdidi salâhiyetinin, 10 yıl uzatılması teklif 
ediliyor. Şu halde maksat 10 yıl zarfında bu
nun ödenebilmesi olduğuna göre, 10 yıl nihaye
tinde vaziyetin yeniden mütalâası her zaman 
mümkündür. 10 yıl zarfında bu bonoların öde-
nilmesi mümkündür. Bundan dolayı tecdit sa
lâhiyetinin do 10 yıl olarak verilmesi mümkün 
vo kâfidir denilmiştir. Bunun için şimdiden bir 
mukteza tâyin edilmemesi esasen bu,bonoların 
10 yıl içinde ödeneceğinin kabul edilmesi mâna
sına gelir. Yalnız bu nokta üzerinde musir ol
mamak kaydiyle «ödeyemediği takdirde» tabiriyle 
«Maliye Bakanlığı yetkilidir» tâbiri yerine «Ma-
liyp'Bakanı yetkilidir» tâbirinin kullanılması 
noktaları- üzerinde musir kaldığımı arzetmek 
isterim. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —-. Arkadaşımızın.teklifiyle tama
men mutabıkız. Yani tekliflerinin kabulünde 
hiçbir mahzur yoktur. 

Şu hususu bu münasebetle arzedeyim. Çün
kü bâzı arkadaşlarım bu nokta üzerinde durdu
lar : Düşünülen nokta Denizcilik Bankasının kâ
rından bu yüz küsur milyon liralık borcun 10 
yıl içinde ödenmesi değildir. Bir borcun öden-
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meşinin yolu yalnız ve yalnız kârdan olmıyabi-
lir. Banka aynı zamanda bir istikraz akdetmek 
suretiyle, 9 aylık Hazine kefaletini haiz, kısa va
deli - dalgalı dediğimiz - borçları bir istikrazla, 
tahvil çıkartmak suretiyle de ödiyebilir. Kanun 
kendisine bu yetkiyi de vermiştir. .Onun için 10 
senelik kârı bu borcu itfaya müsait midir, de
ğil midir diye bir tereddüde mahal yoktur. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem. 
arkadaşlar; Sayın Maliye Bakanı, Denizcilik Ban
kası Kanununun bir maddesine dayanmak sure
tiyle, gerektiği takdirde tahvil çıkarması şekliy
le de bu borcun ödenebileceğini ifade ettiler. 

Mülhak bütçeli idarelerin İktisadi Devlet Te
şekküllerinden daha ileride tam bir iktisadi işlet
me bünyesine sahip olarak çalışmasını teminen 
kabul edilen bu kanundan sonra, iktisadi işlet
melerin finansmanında anormal olan bugünkü 
Merkez Bankası bono mekanizmasının nihayete 
ermesi, fakat bu iktisadi işletmelerin çalışmasın
da normal olan sermaye piyasasından tahvilât 
voliyle istikraz yapması, hakikaten kanunun bu 
şekilde tedvin edilmesi maksadiyle tam bir muta
bakat arzeder. Bono mekanizması memleketin ma
liyesini ve bilhassa paranın satmalma kabiliye
tini daimî tehdit altında bulundurduğu için, bu 
borçların kısa vadeli ve dalgalı borçlardan olma
sı yüzünden para kıymeti için daimî bir tehlike 
arzettiği içindir ki, bu mekanizmadan kurtulma 
yoluna giden Hükümet hakikaten bir anonim şir
ket olarak kurulacak Denizcilik Bankasının da, 
her anonim şirkette olduğu gibi, tahvil, çıkarmak 
suretiyle sermayesini tedarik etmesini istemekte 
yerden göğe kadar haklıdır. Bu itibarla 113 mil
yon liralık borcu, eğer 10 yıl kâfi görülmüyorsa, 
icabında 15 yıla çıkarılmak suretiyle fakat her 
halde bu muayyen müddetin sonunda itfa edil
miş olarak bono mekanizmasından bu anonim 
şirketin fayda!anamıyacağmı belirtecek bir hü
küm konmasının bizzat kanunun tedvini maksa
dının icabı olduğuna kani bulunuyorum. Haki-

. katen bir müddet tâyin etmek lâzımdır ve bunu, 
10 yıl yetmiyecekse 15 sene müddete, çıkarmak 
suretiyle tesbit etmek üzere kanuna hüküm ko
nulabilir. 

Sayın Hadi Hüsman arkadaşımızın bidayette 
söylediği, sonradan ısrar etmediği ve fakat Mali
ye Bakanının Hükümet adına iştirak ettiği bu 
noktai nazar, yani 113 milyon liranın muayyen 
müddet içinde itfa edilmiş olması keyfiyetine ge-
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linçe; esasen Hükümet 1952 Bütçesinin komis
yonda müzakeresi esnasında iktisadi Devlet Te
şekküllerinin finansmanında da bu mekanizmaya 
fiilen son vermek kararında olduğunu beyan et
miş olmasına göre şimdi biz bu fiilî durumu ka
nunlaştıracak olursak bundan sonra kurulacak 
işletmeler için de gayet güzel bir örnek vermiş 
olacağınız kanaatindeyim. Takdir muhterem he
yetinizindir. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK" (Seyhan) — Efendim, özür 

dilerim, tasdi ediyorum: Fakat dikkat buyu-
ruldu ise kanunun tümü üzerinde müzakere 
açılmadı, kimse de söz almadı, maddelere ge
çildi, binnetice bu noktalar kafamda istifham 
olarak kaldı, tatmin olunmadan leh ve aley
hinde rey veremedim. İşte bunun için tekrar 
tekrar çıkıp mâruzâtta bulunuyorum. Hattâ tü
müne taallûk eden hususlar oluyor, mazur gö
rürsünüz. 

Şunu arzedeyim : Sayın Başbakanın bura
daki buyurdukları beyaniyle, evvelce kabul et
tiğimiz kanunun bir maddesi arasında büyük 
tearuz var. «Eskisi gibi yatırım yapmıyacağız, 
geniş ölçüde yatırımları kabul etmiyoruz» bu
yurdular. Halbuki Denizcilik Bankasının mah
sus bir maddesi elde edilecek kârların evvelâ 
yatırıma tahsisini âmirdi. Hattâ bu hükmü bu
rada günlerce düşündüm, mütehassıs arkadaş
lardan sordum, yeni yeni yatırımlara kapı aça
caktır diye imali fikrettim. özür dilerim, ka
nunun madde numarasını okuyamıyorum., hatı
rımda değil, fakat meali aynen ve ketiyen bu- • 
dur : Eline geçen kazançların büyük bir kıs
mını bu yatırımlara hasrü tahsis edecektir. 

Sayın Başbakan, «biz artık yatırım kabul 
etmiyoruz» diyorlar. Halbuki burada bir tea
ruz ve tenakuz vardır. 

İkinci nokta olarak arzediyorum, elimizde 
birçok müesseseler vardır, Ziraat Bankası gibi-
Devlet İktisadi Teşekkülleri vardır... Bunların 
bir kısmı bilançolarında gördüğümüz yüz mil
yonlarca sermayeyi en iyi şekilde işletmek su
retiyle senede ancak 10 - 12 milyon lira kâr elde 
ediyorlar. Büyük bir kısmı da geniş ölçüde za
rarlar ve borçlarla karşımıza geliyorlar. Deniz
cilik Bankası Kanunu ile kabul ettiğimiz şekil 
yeni bir şekildir, henüz denenmiş, tatbikatta 
hükmünü almış bir şekil değildir. Bu sihirli bir 
formüldür, İnşallah temenni edelim, bundan 
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sonraki şirketler büyük ölçüde kar edecekler- ı 
dir. Ama bunun şimdiye kadar benzeri yok
tur. Binaenaleyh 10 sene zarfında 113 milyon- ı 
hık bono ve borçların itfa edileceğine dair bir 
teminat yoktur. 

Sayın Başbakan buyurdular; «10 sene son
ra bu gelir; üzerinde görüşülür, o zamanın 
Meclisi o zamanın borçlarını dikkate alır, ona 
göre hareket edilir.» Halbuki bu, 25 senedir za
ten böyle yapılmaktadır. Zaten arkadaşlar, bu 
müessese sıkıya, dara geldikle borca girdi, ı 

.yatırım yapıldı, sıkıya, dara geldikçe Avrupa'
dan, Amerika'dan eski gemi, yeni gemi alındı 
ve bu yüzden bu borç yüz milyonlara varmıştır. | 
Bu müessese için 20 ye k yakın kanun, çıkardık. | 
Ben yeni iktidarı ıslahatçı bildiğim, idarei | 
maslahatçı bilmediğim için buna bir son vere- ı 
çektir, diyordum. Buna inandığım içindir ki, bu 
yolda cezrî olmasını beyan etmiş ve bu mües
sesenin bono ile malûl bir şekilde doğmaması
nı temenni ederek istirhamda bulunmuştum. 
Ben yalnız ikaz ve tenvir sadedinde bunu arzet-
tim. Bu formülden efsunlu, sihirli bir netice 
alınacağına inanmıyorum. Maalesef 3 - 5 sene 
•sonra bizden sonraki Meclise yeniden bir ka
nun getirileceğine ve bu bonoların, borçların 
ödenmesinin istenileceğine kaaniim. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

Sayın Cezmi Türk arkadaşımızın noktai nazarı 
iktisadi işletmecilikle kabili telif olmıyan bir 
noktai nazardır. 

Denizcilik Bankasına, bugünkü Denizyolları 
Umum Müdürlüğü idaresinde bulunan bilumum 
aktif kalemlerin devri yapılırken, elbetteki onun , 
pasifinde yer alan bu aktif kalemlerin tepkilin
den mütevellit olan bu borçların da aynı mües
seseye intikal ettirilmesi, bizzat kurmak istecliği-

' miz iktisadi işletmeciliğin tabiî bir icabı adde- j 
dilmek lâzımgelir. Aksı takdirde bu bonoların 
baliği öyle zannedildiği gibi tamamen işletme 
açıklarının kapatılması maksadiyle kullanılmış 
değildir. Bunlar bu gemilerin alınmasında kul
lanılan paraları da kısmen ihtiva etmektedir. 
Aksi noktai nazar bu aktifte görülen eşyanın j 
meydana gelmesinde kullanılan bu paraları borç j 
olarak vermiyelim, bunları Hazine üzerine alsın 
demek olur ki, bu doğru değildir. 

Arkadaşlar; nihayet Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Şirketi, iktisadi karekter arzeden mül- I 
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hak bütçeler veya İktisadi Devlet teşekkülleri
nin bir kısmının da belki ileride inkılâp edebi
leceği bir tip olduğuna göre, bu tipin kurulma
sında hakikaten iktisadi icaplara birinci plânda 
yer vermek icabeder. Aksi şekli, borçlar hazine
nin üzerinde kalsın, fakat bu borçların meyda
na gelmesine sebebiyet veren birtakım varlıklar 
bu anonim şirkete devredilsin demek olur ki; 
böyle bir işletmeye hiçbir arkadaş gönül rahat-
lıgiyle rey veremez. Nihayet bu anonim şirket 
lâalettayin bir şirket de değildir ki, Meclis ve 
Hükümet bunun kaderi üzerinde lâkayıt bulun
sun. Eğer ticareti bahriye filomuz için yeni bir
takım müesseseler kurulması ve vapurlar alın
ması lâzımgelirse Hükümet bu şirket tara
fından ikna edilerek gerekli tedbirlerin 
alınması yoluna gidebilir; icabında tah
vilât çıkarılır, yirmi milyonluk istikraz haddi 
kırk milyona çıkartılabilir veyahut Hazine 
o zaman tekrar yardım edebilir. Denizyolları 
hususi bir müessese haline gelmekle beraber Ti
caret Kanununun umumi hükümleri yanında 
bir de geçen yıl kabul buyurduğunuz hususi 
bir kanunun hükümlerine ve yine Hükümetin 
tasdikmdan sonra yürürlüğe girecek olan ana 
sözleşme hükümlerine tâbi olması lâzımgelen bir 
anonim şirkettir; yoksa lâalettayin bir anonim 
şirket değildir. Bünyesi değişmiş olmasına rağ
men bu mevzu Devletin münakale politikası için
de mevkiini yine muhafaza etmektedir ve edecek
tir. Demin de arzettiğim veçhile, mademki, bir 
iktisadi işletme zihniyetiyle bir bünye değişik
liği yapılmaktadır, o halde, kurulan anonim 
şirket, Denizyollarının varlıklarının tekabbül 
ederken bu varlıkların meydana gelmesinde 
kullanılmış olan paraların, yani bu borçları da 
beraber kabullenmesi iktiza eder. Aksi takdirde 
kurulacak anonim şirket asla bir iktisadi işletme 
olarak kurulmuş olmaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EMRUL-

LAII NUTKU (Erzurum) — Arkadaşlar, mese
le tavazzuh etmiştir. Zannediyorum ki, itiraz 
eden arkadaşlar aldıkları cevaptan mutmain ol
muşlardır. Efendim bendeniz Hadi Hüsman ar
kadaşımızın teklif etmiş olduğu takriri yeniden 
tetkik ettim. Komisyonumuz bu metnin kabulün
de hiçbir mahzur görmemiştir. Binaenaleyh bu 
şekilde tadiline komisyon da taraftardır. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyoruz. 
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; .Yüksek Başkanlığa 

I Şifahen arzettiğim mucip sebeplere binaen 
tasarının birinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
, Hadi Hüsman 

Birinci madde — 5842 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle kurulması için Hükümete 
yetki verilmiş bulunan Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığının kesin kuruluş tarihine 
kadar, Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü tarafından 3633, 4844 ve 5074 
sayılı kanunlara istinaden Maliye Bakanlığı ke
faletiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına iskon-
to ettirilen bonolar, Denizcilik Bankası tara
fından, kesin kuruluşu tarihinden itibaren en 
çok on yıl içinde tamamen itfa edilmek kaydiyle 
yenilenebilir. 

Bu maksatla çıkarılacak bonolara ' kefalete 
Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN •— Komisyonun iltihakı ile mad
deyi bu şekilde oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3633, 4844 ve 5074 sayılı ka
nunlar gereğince Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından çıka
rılmış olan bonolardan itfa edilmemiş olanlarla 
bu kanunun 1 nei maddesi mucibince Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafın
dan çıkarılacak olanların tutarı 5842 sayılı Ka
nun gereğince Bankanın haiz olduğu istikraz 
yetkisinden tenzil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun Denizcilik Bankası 
Türk Anonim' Ortaklığının kesin kuruluş gü
nünde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN'— Söz istiyen. yok. Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. " 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. . . 

B A Ş K A N — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler . . .Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum, 
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3.— Beyhan Milletvekili'. Reşad''Güçlü'nün, 

Basın Kanununun 36 ncı maddesindeki (Basın 
yoliyle işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yo
rumlanması hakkında Imergesi ve Adalet ve İç
işleri komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (4/199) 

BAŞKAN —• Geçen Birleşimde görüşülme
sine devam ediliyordu. Söz istiyen arkadaşlar; 
Kemal Yörükoğlu, Celâl Yardımcı, Abbas Çetin, 
Necip Bilge, Hâmid Şevket ince, Daim Süalp, 
Ercüment Damalı, Fehmi Çobanoğlu, Osman 
Şevki Çiçekdağ, Rerad Güçlü, Kemal Türkoğlu, 
Pertev Arat, Hamdi Orhon. 

Söz Kemal Yörükoğlu'nun, 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem* arkadaşlar; Basın Kanununun mev-
zuubahis 36 ncı maddesinin hakikaten tefsire 
muhtaç olup olmadığıpa Heyeti Celilcnizin tam 
bir itminanla kanaat getirebilmesi için, bu mü
essesenin fonksiyonuna kısaca temas etmenin 
faydalı olacağına kaaniim. 

Arkadaşlar; mâlûmuâliniz iki türlü tefsir 
vardır : 

1. Kanuni yani teşriî tefsir; • 
2. Kazai tefsir. 
Her iki tefsir de gerek bünye, gerek fonksi

yon, gerekse takip ettikleri usul ve metot bakı
mından tamamen birbirinden ayrı bir hüviyet 
taşırlar. 

Kanun nasıl izhari mahiyette ise, teşriî tef
sir de kanun gibi izharidir. Bir, maddenin, bir 
metnin .kanuni mahiyette teşriî tefsiri yapılırken, 
o metnin, o ibarenin müphem olup olmadığına 
bakacağız.' Binaenaleyh teşriî tefsirlerde takip 
edilen usul tamamen mücerret ve objektif bir 
usuldür. Bu itibarla hâdisenin tatbiki yahut 
hâdiselerin istidlali ve tahlili ile kanuni tefsir 
yoluna gidemeyiz. Yalnız lâfzı mücerret olarak 
yalnız tefsiri istenen, mücerret olan ibareye, 
lâfız olarak müphem olup olmadığına bakacağız. 
Müphem ise tefsir yoluna gideceğiz, iphamdan 
âri ise, vazıh ise, tereddüdü mucip bir vaziyet 
arzetmiyorsa tefsire mahal yoktur diyeceğiz. 

Kazai tefsire gelince; kazai tefsir biraz da
ha sübjektif mülâhazalarla olur. Meselâ hâkim 
bir metnin tefsirini yaparken tamamen mücer
ret bir yoldan gitmez, evvelâ ibareyi tetkik 
eder. ibareden bir mâna çıkaramıyorsa o za
man kanunun esbabı mucibesini, komisyon raaz-

— X9£ ~~ 



B : 38 11.2 
batasmı ve Büyük Millet Meclisinde cereyan J 
eden müzakerelerin zabıtlarını tetkik ederek 
edineceği kanaate göre tefsir yoluna gider. Bi
naenaleyh teşriî, tefsirle kazai tefsir arasında
ki fark budur. Teşriî tefsir, izharidir, kanun 
gibidir, izhari olduğu için de makabline şâmil
dir.. Halbuki kazai tefsir makabline şâmil 
olmadığı için mümasil hâdiselerde de mamulün-
bih olmıyabilir. Görülüyor ki, bu iki tefsir ara
sında mahiyet itibariyle derin bir fark var
dır. Halbuki tefsir lehinde konuşan gerek ko
misyon sözcüsü muhterem arkadaşımız, gerekse 
tefsir teklifinde bulunan. Reşad Güçlü arkada
şımız, 36 ncı maddenin tefsire muhtaç olduğuv 
nu izah ederken, bu dâvalarını ispat sadedinde 
Hükümet programından, müzakerelerden esba
bı mucibe mazbatalarından bahisle tezlerini bu 
esasa istinat ettirdiler. Biz burada ibareye mâ
na vereceğiz. Yoksa kanunun vazıı, tefsir ya
parken, kanunun maksadına nüfuz etmek lüzu
muna muhtaç değildir. 

Şimdi, tefsir müessesesi hakkındaki mâruzâ
tımdan sonra hakikaten madde tefsire muhtaç 
mıdır, değil midir, bu hususta kısaca mâruzât
ta bulunacağım: 36 ncı madde «Basın yoliyle 
işlenmiş bulunan suçlardan ağır cezayı 'gerek
tirenleri bu nevi dâvalara bakmakla görevli 
mahkemelerde...» tâbirini kullanmıştır.. Bir ke
re Türk Ceza Kanununun 161 ve mütaakıp mad
delerindeki suçların rüyeti askerî kazaya tâbi
dir. Eğer vâzıı kanun bu nevi suçlar hakkın
da vazife meselesini mahfuz, tutmamış olsaydı, 
- ki vazife meselesi intizamı âmme meselesidir -
burada «ağır cezayı müstelzim. suçlar, ağır ceza 
mahkemelerinde gördürülür» diye tasrih ede
bilirdi. Mademki «ağır cezayı müstelzim suçlar 
bu nevi dâvalara bakmakla görevli mahkeme
lerde rüyet edilir» diye vâzıhan tasrih etmiştir, 
artık bu suçların ağır ceza mahkemelerinde gö
rüleceği bahis mevzuu olamaz. Metin gayet sa
rihtir. Nitekim asliye mevaddmdan olan suçları 
«asliye ceza» diye tasrih etmiştir. Eğer mut
lak olarak bilûmum, askerî kazanın vazifesi dâ
hiline giren suçlardan matbuat yoliyle işlenen
lerin umumi. mahkemelerde görülmesini kasdet- j 
miş olsaydı, aşağıdaki maddede asliye ceza tâ
biri kullanıldığı gibi, ağır cezayı mucip suçlar 
için de ağır ceza mahkemeleri tâbirini kullanır
dı. Bunu kullanmayıp asliye ceza mahkemeleri j 
tâbirini, kullanmakla, askerî cezaya dâhil suç- I 

.1952 0 : 1 
lan - ister âdiyen, isterse matbuat vasıtasiyle 
işlensin - askerî kazanın vazifesi dâhilinde bı
rakmıştır. Eğer biz bunu başka türlü yani tek-' 
lif sahibinin ve komisyon sözcüsü arkadaşımızın 
söyledikleri mânada anlarsak asıl o zaman tef
sire muhtaç olabilir. Çünkü vâzıı kanun asli
ye mahkemelerini betahsis beyan ve ifade etti
ği halde ağır ceza suçlarının ağır ceza mahke
melerinde rüyet edileceğini tasrih ve beyan . 
etmemiştir. Buna rağmen «görevli mahkemeler
de rüyet edilir.» tâbirinden biz bu askerî ka
zaya dâhil olan suçların matbuat yoliyle işlen
diği takdirde ağır ceza mahkemelerinde görül
mesini kabul edersek, Mazhar Şener arkadaşı
mızın buyurdukları gibi, âdiyen işlenen suç
lar matbuat yoliyle işlenen suçlar gibi, ilk mer
ci olarak askerî mahkemelerde, basm yoliyle 
işlenen suçlar ise, sivil mahkemelerde rüyet edi
lecektir. Bu ise garip neticeler doğurur. Bu 
itibarla madde gayet sarihtir. Eğer suni bir 
tefsir yoluna gideceksek bence buna lüzum yok
tur. Eğer bu madde antidemokratik ise bunu 
biz tadil ederiz. Zaten Hükümet bu hususta ye
ni bir karar almak yolundadır. 

' Sayın Halil Özyörük üstadımızın buyurduk
ları gibi bu bir tesis meselesi olabilir. Yoksa 
matbuatla işlenen suçları, Hükümet yeni bir 
kanun getirinciye kadar, suni bir tefsir yoliyle 
alıp umumi mahkemelere vermek bence hukuk 
kaidelerine tamamen aykırı olduğu gibi, teşriî 
tefsirin, gaye ve bünyesine de asla uygun düş
mez. 

Diğer taraftan, muhterem sözcü buyurdu
lar ki, • «Matbuat suçlarının bir hususiyeti var
dır. Matbuat suçları acele mevaddandır. Yargı-
tayda diğer suçlara takdimen görülür.» Arka
daşlar, bu vaziyet muhakkak tefsire bir se
bep teşkil etmez. Müstacel mevat askerî mah
kemelerde de, Askerî Yargıtayda da diğer dâva
lara takdimen görülebilir. 

Sonra, sözcü arkadaşımız askerî mahkeme-. 
ler, sulh, asliye ve ağır ceza gibi kademelere 
tâbi değildir. Yalnız, alay ,tümen, kor ve sa
ire gibi kademelere ayrılmış bulunuyor. Aske
rî kazanın vazifesine dâhil olan bir ağır cezalı 
suç âdiyen işlendiği zaman bu hal mevzuuba-
his olmaz da sırf matbuat suçu işlendiği zaman 
mı bu mevzubahis oluyor? Matbuat yoliyle iş
lendiği takdirde dahi bu nevi suçlara vazife
li askerî mahkeme bakabilir. Bunda kanuna 
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aykırı ve tefsire ihtiyaç gösteren bir cihet yok- | 

, t u r . ' • ' i 

Reşad Güçlü arkadaşımız bu hükmü Hü
kümet programına' aykırıdır buyurdular. Böy
ledir diye burada, vazıh bir hükmü suni bir 
tefsire tâbi tutmaya hukukan imkân yoktur. 
Madde gayet sarihtir, naçizane kanaatime göre 
ortada tefsire gidecek, hiçbir cihet yoktur. 

Bendeniz raporun reddini istirham ederim, 
takdir yüksek heyetinizindir. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Aziz arkadaşlar, 
bu teklifin müzakeresi başladıktan beri konuşan 
arkadaşlarımızın bir kısmı hâdisenin o kadar ba
sit olduğunu ileri sürdüler ki, âdeta konuşmanın 
dahi lüzumsuzluğu meydandadır gibi bir hava 
esti. İş öyle değil. Bu mesele, kanun çıktıktan 
sonra askerî mahkemede ihtilâf mevzuu olmuştur. 
Karma komisyonda büyük bir ekseriyet tefsirin 
lehinde, bir kısım arkadaşlar da aleyhinde oy 
vermişlerdir. Bu kürsüde leh ve aleyhte konuşan 
arkadaşlar dinlenmişlerdir, her birisi kendi te
zini heyecanla müdafaa etmişlerdir. Bunun mâ
nası şudur, mesele basit değildir, üzerinde te
emmül etmek, ondan sonra oylarımızı kullan
mak icabeder. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 3 ncü 
maddesi «Aşağıda yazılı suçları işliyenler askerî 
şahıslardan olmasalar bile askerî mahkemelere 
verilir» demekte ve o suçları ceza kanunundaki 
maddelere göre sıralamaktadır. Askerî Ceza 
Kanununun 58 nci maddesi de bunlar arasında
dır. Bu usul iyi mi, kötü mü bu mevzu başka 
Bir tesis mevzuu üzerinde olsa idik o zaman bu 
usulün iyiliği, kötülüğü üzerinde konuşurduk. 
Hakikaten bu hususta söylenecek sözler vardır. 

Askerî Ceza Kanununun 58 nci ve Matbuat 
Kanununun 36 nci maddesinin birinci fıkrasının 
sarahati karşısında, Askerî Ceza Kanununun 
58 nci, Usul Kanununun 3 ncü maddesine giren 
suçlar, matbuat yolu ile işlendiği takdirde askerî 
mahkemelerde mi, yoksa sivil mahkemelerde mi 
muhakeme edilecektir? Mevzu budur. 

Bu mevzua gelince: Bu maddenin tatbikmda 
tereddüt edildiği ahvalde kanun vâzımın mak
sadını evvelâ Meclisteki müzakere zabıtlarında 
ararız. 

Orada sarahat bulamazsak, komisyondaki 
müzakereye bakarız. Orada da sarahat bulamaz
sak kanunu teklif eden Hükümet veya Millet
vekilinin gerekçesine kadar gideriz. j 
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Bu kanun, Mecliste ve komisyonda müzake-

reaiz ve münakaşasız kabul edilmiştir. Ora
da bir sarahat yoktur. Bunun ifade 
ettiği mâna; «Hükümetin gerekçesini Mec
lis kabul ettiği gibi tekabbül etmiştir» 
şeklindedir. Binaenaleyh evvelâ maddenin met
nini, ondan sonra gerekçesini okumak suretiy
le 36 nci maddenin birinci fıkrası vücuda gel
miştir. Askerî Ceza Kanununun 58 ve usulün 3 
neü maddesinde suçun matbuat yoliyle işlenme
si halinde askerî mahkemelerde mi, sivil mahke
melerde mi muhakeme edileceğini aramak lâ
zımdır. ' ';,• 

Maddenin fıkrası aynen şudur: «Bu kanun
da yazılı olan veya Basın yoliyle işlenmiş bulu
nan suçlardan ağır cezayı gerektirenleri, bu ne
vi dâvalara bakmakla görevli mahkemelerde, 
ve diğerleri Asliye Ceza mahkemelerinde gö-
rülüi'.» 

Madde ceza dâvalarında iki çeşit mahkeme 
kabul etmiştir. Umumi mahkemelere göre sulh 
mahkemeleri, asliye mahkemeleri ve ağır ceza 
mahkemeleri mevcuttur. Bu maddeye göre sulh 
mahkemelerinde görülecek bir suç tasavvur edil
memiştir. Bir ağır cezaya bir de asliye cezaya 
taallûk eden suç vardır. Asliye cezaya ait bir 
suç kayıtsız ve şartsız asliye mahkemelerine 
gönderilir. Bunun açık mânası şudur : Askerî 
Ceza Kanununun 58 ve Askerî Ceza Usulü Ka
nununun üçüncü maddesine girse bile suç mat
buat yoliyle işlenirse ve bu asliye mevaddından 
ise sivil asliye ceza mahkemesine gidecektir. 
Bunda tereddüt yoktur. Ağır cezalı olduğu tak
dirde, bu kanunda «bu nevi dâvaları görmekle 
görevli mahkemelere gider» kaydı bulunduğuna 
göre, kanuna bu kaydın konulmasındaki mak
sat nedir? Bütün tereddüt buradadır. Bu kanun
dan evvel Askerî Ceza Kanununun 58 nci mad
desine giren dâvalar askerî mahkemelere gider
di, onun dışında kalanlar, ister matbuat yoliyle 
işlensin, ister başka suretle işlensin ağır ceza 
mahkemelerine giderdi. Bu kanunu vâzıı kanun 
niçin sevketmiştir 1 Bu fıkranın bir an için ol
madığını kabul edelim, Askerî Ceza Kanununun 
58 nci maddesine giren, suçlar yine eskisi gibi 
askerî ceza mahkemesine gidecek idi ise bu bi
rinci fıkranın vücuduna lüzum kalmazdı. Bu 
olmasa idi işlenmiş olan suç ağır cezalı ise ağır 
ceza mahkemesine elbette gidecekti. Ağır cezalı 
olmakla beraber, Askerî Muhakemeler Usulü 



B : 38 11.! 
Kanununun 3 neü ve Askerî Ceza Kanununun 
58 nci maddesine giriyorsa askerî ceza mahke
mesine gidecekti. Bu birinci maddenin sevkedil-
mesinin sebebi askerî mahkemeyi ekarte etmek 
içindir; ağır ceza mahkemesine gidecek demek-
tir. Bunu gerekçe sarahatla ifade ediyor. 

Gerekçeyi okuyacağım: «Basın yoliyle işle
nen ağır cezalı suçlar, ağır ceza mahkemelerinde 
görülecek; bunun dışında kalan bütün, basın dâ
valarına asliye mahkemelerinde bakılacaktır.» 
İşte gerekçedeki bu sarahat madde metnindeki 
mahkemelerin mânasını açıklıyor ve apaçık di
yor ki; «Askerî Ceza Kanununun 58, Askerî 
Mahkemeler Usulü Kanunun 3 neü maddesine 
giren soydan ağır cezalı suçlar sivil mahkeme
lerde görülecektir.» Bunu apaçık söylüyor. 

Sonra bu kanun aynen şu ibareyi bulmuştur: 
Bu kanundan sonra matbuat suçları için özel 
bir statü kabul edilmiştir. Peki bu özel statü 
nedir? Bu statü kanun metninde mevcuttur. Dâ
vaların hazırlık tahkikatı için muayyen bir gün 
kabul edilmiştir. Dâvaların üç veya altı ayda 
açılamaması halinde bir daha açılamayacağını 
tasrih etmiştir. 

Yargıtay da hususi bir usul kabul etmiştir. 
Bunun dışında askerî mahkemeyi refetmiş. Şim
di her kim ki kanundan evvelki gibi tasavvur 
edilirse müruruzamandan istifade ediyor, askerî 
ceza mahkemesine giren soydan ise niçin istifade 
etmesin? Bunu hangi hukuki esasa dayanarak 
bundan kaldırmış olacağız? Bunun kaldırılması
na hukuki bir esas bulmak imkânı yoktur. 

Bu mevzular çok konuşuldu. Ben huzurunu
zu fazla işgal etmek istemiyorum. Madde ve ge
rekçe tamamen sarihtir ve mevzu askerî mahke
melerin iyiliği kötülüğü, dâvaların oraya gitme-
sindeki demokratik esas ve 'gayriesas meselesi de
ğildir. O bir tesis mevzuunda düşünülecek iştir. 
Anlayışımız şudur ki, ondan tamamen mücerret 
olarak Basın Kanununun 36 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ve onun gerekçesinin sarahati 
karşısında artık bu nevi dâvaların askerî mah
kemelere gitmesine lüzum* yoktur. 

Bir de arakdaşlar, kanunun mânasını anla
mak istediğimiz zaman, kanun tedvin edildiği 
vakitteki cemiyetin zihniyetini ve telâkkisini de 
aramak mecburiyetindeyiz. Şunu' katiyen göz
den kaçırmamalıyız. Bu kanun tam altı sene 
askerî mahkemelerin vücudundan, sivil şahısla
rın sivil suçlarından dolayı askerî mahkemelere 
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gönderilmesinden şikâyet eden D. P. Hükümeti 
tarafından tanzim edilmiştir. Böyle bir hükümet 
o günkü anlayışın, o günkü zihniyetin ve hisle
rin tesiri altında tanzim ettiği kanunda yine 
askerî mahkemeleri mevcut tutamaz, tutarsa ol
maz ve kanaatimiz şudur: tutmamıştır. Hüküme
tin o günkü kasdı, gerekçede de ifade ettiği gibi, 
askerî mahkemelere matbuat suçunu gönderme-
mekti?. 

Ama tatbikat ondan sonra eskisi gibi devam 
etmiştir/Niçin devam etmiştir? Elbetteki bilmi
yoruz ve elbetteki bunun üzerinde söz söylemek 
zaittir. Tamamen hüsnüniyetle olabilir. 

Sayın Halil özyörük tamamen hukuki bir 
anlayışla mâruzâtta bulunmuştur. Adalet Ba
kanı sıfatiyle ö şekilde tatbik ettiği bir maddeyi 
bugün o şekilde müdafaa etmek zaruretindedir. 
Şahsi kanaatimi ifade ediyorum, o gün de samimî, 
idi, bugün de samimîdir. Fakat bizim de anlayış 
ve görüşümüz tamamen samimîdir ve biz inanı
yoruz ki; Demokrat Parti Hükümeti o günkü 
zihniyetle katiyen askerî mahkemelere vatandaş
ları gönderen bir kanun tedvin edemezdi. Bunun 
aksini iddia etmeye maddenin sarahati ve kanu
nun tedvin edildiği zamandaki haleti ruhiye mut
lak surette mânidir. Bunun tersini düşünmek 
katiyen doğru değildir. Ama bir tedvin ile ge-
lccekmişiz, o ayrı mesele efendim. Bizim mev-
zuumuz bu maddeye göre vatandaşlar askerî mah
kemeye gitsin mi, gitmesin mi? Vâzıı kanunun o 
günkü maksadı ve düşüncesi nedir, onu tâyin et
mektir. Bir tedvin ile gelinince onu ayrıca dü
şünürüz, o başka meseledir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Beis 
Beyefendi, ekseriyet yok, tatil edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Ekseriyet var, arkadaşlar dışarı 
çıkıp giriyorlar. 

Necip Bilge, buyurun. 
I NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka-
I daşlar; bendeniz de söze başlarken işbu madde-
[ nin, yani Basın Kanununun 36 nci maddesinin 
I tefsire muhtaç olup olmadığı meselesi üzerinde 
i durmak istiyorum: 
j Hatırlarsınız, evvelki celselerden birisinde, 
j Sayın Halil özyörük ifadeleri arasında bu kanu

nun bu maddesine ait bir ihtilâf mevzuu olma-
I dığmı ileri sürerek, tefsire lüzum olmadığı neti

cesine varmıştır. Bu iddianın mesnedi olan fikir 
[ üzerinde durmaya lüzum görmeden, bu Meclisinj 
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tatbikatta her hangi bir ihtilâf olmadığı Jıalde, 
tefsir kararı vermiş olduğuna bir iki misal^ver-v 

mek isterim. • '• r ! 
Bir kere sakıt Hanedanın mallarının vereseye 

iadesi hususunda yüksek yargıtaym gayet müs
takar olan bir içtihadı mevcut olduğu halde, 
şimdi tarihini hatırlıyamadığım bir zamanda, Bü
yük Millet Meclisi Yargıtaym müstakar içtihadı
na muhalif bir şekilde tefsir kararı vermiş bu
lunmaktadır. Bunu izahtan maksadım müstakar 
bir içtihat hilâfına dahi Büyük Meclisten tefsir 
kararının çıkmış olduğunu tebarüz ettirmektir. 

Bundan başka, Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesi hakkında da, Danıştay Başka
nının bu hususta her hangi bir ihtilâf mevcut 
olmadığını komisyon müzakerelerinde bildirmiş 
olduğu ve bu hususta hakikaten hiçbir ihtilâf ol
madığı halde, yine Büyük Millet Meclisinden 
mevcut ve müstakar olan içtihat hilâfına bir tef
sir kararı çıkmış bulunmaktadır. 

Bendeniz ihtilafsız bir mevzuda böyle bir 
tefsir kararı vermenin doğru olup olmadığı me
selesi üzerinde şimdilik durmıyacağım. Çünkü 
hâdisemizde, tatbikatta ihtilâf olduğuna delâlet 
eder birtakım vakıalar mevcuttur. 

Müsaadenizle bu meselede ihtilâf mevcut ol
duğunu gösteren kararı burada da aynen okuya
yım. Askerî Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin esas 
51 ve karar 224 sayılı ve 7 Nisan 1951 tarihli ka
rarında şöyle denilmektedir : «Sanıklara isnat 
olunan suç matbu beyannameler dağıtmak sure
tiyle millî menfaatlere zarar verecek faaliyette 
bulunmaktan ibaret olmasına bu gibi basın yo-
liyle işlenmiş olan suçlar için ahiren neşrolunan 
5680 sayılı Basın Kanununun 36 neı maddesiyle 
bu suçlardan' ağır cezayı gerektirenler için ağır 
ceza mahkemeleri ve bunun haricinde kalanlar 

için asliye ceza mahkemeleri görevlendirilmiş olma
sına ve bu suretle basın yoliylc işlenmiş bütün 
suçlar için hususi ve istisnai hükümler vaz'edil
miş bulunmasına ve maddede ağır cezayı gerekti
ren bu nevi dâvalara bakmakla görevli mahkeme
lerde denilmek suretiyle ağır ceza mahkemeleri
nin kasdolunduğu kanunun esbabı mucibesinde 
açıkça gösterilmiş ve yeni hükümleri ihtiva eden 
Basın Kanunu ile bu kanuna muhalif ve bunun
la gayrikabili telif hükümler fesih ve ilga edil
miş bulunduğuna göre basın yoliyle işlenmiş olan 
suça ait bu dâvaya bakmaya askerî mahkemele
rin görevli olmadığının düşünülmemesi yolsuz ve 
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bu sebeple sanıkların bu cihete atit temyiz hüküm
leri tebligat hilâfına varit ve kabule değer görül
memiş olduğundan... kararın bozulmasına.»^ 

yine Askerî Yargıtaym 2 nci Ceza Dairesinin 
951/472 esas sayılı kararı da bu merkezdedir. 

. Geçenki Birleşimde Ercüment Damalı arka
daşımız da,.Karma Komisyon toplantılarında Ge
nelkurmay, temsilcisinin tatbikatla içtihat ihtilâ
fının mevcudiyetinden bahsettiğini beyan ettiler. 
Şu izahatımla 36 ncı maddenin tatbikatında içti
hat. ihtilâfı takavvün ettiğini ve binaenaleyh ih
tilâf mevcut olmadığından dolayı tefsire gidiİe-
miyeceği iddiasının yersiz olduğunu ispat etmiş 
olduğuna kaniim. O halde tefsire gitmek lâzım
dır. 

Peki tefsiri nasıl yapacağız?. Çok taammüm 
etmiş bir telâkkiye göre tefsirde hedef; kanun 
hükmüne katiyetle ve tek bir mâna tertip etmek
tir.. Yani tefsir ederken, kanunun bir tek mânayı 
haiz olduğu ve bu tek /mânayı çıkarmak 
gerektiği düşünülmektedir. Bilhassa 19 ncu 
asır Fransa'sında bu görüş hâkim bulunmak
ta idi. Halbuki tartıcı ve tenkidçi bir görüş içti
mai hâdiseleri düzenlemeyi istihdaf eden bir ka
nun metninin muhtelif tefsirlere müsait olabile
ceği ve tefsircinin vazifesinin de • bunlardan içtir 

• mai hâdiselere ve şartlara en uygun olanını seç
mek olduğu mütalâasmdadır. Çünkü içtimai hâ
diseleri telâkki tarzı, görüş zaviyesine göre deği
şir, bunun gibi bu hâdiseleri tanzim maksadiylc 
konulmuş olan hukuk kaideleri de yine görüş za
viyesine göre muhtelif şekilde tefsir olunabilirler. 
Bu düşünceden hareket edildiği takdirde tefsirde 
hedef, bir kaideye, onun temas ettiği menfaat 
ihtilâfına en iyi cevap veren ve aynı zamanda 
hukuk nizamının heyeti umumiyesi içerisinde de 
kabil olduğu kadar ahenkli bir yer. alan mânayı 
vermektedir. . 

Bir misal vereyim : Faraza Ceza Kanununda
ki akik maluliyeti tâbiri, adalet pisikolojisi've 
pisişiatrinin tekâmülü' neticesinde kanunun ya
pıldığı zamankinden farklı bir mâna iktisap 
edebilir. Keza menkul mal tâbiri sanayideki in
kişafa göre yeni mânalar kazanabilir. İşte lü
zumunda bu yeni duruma uygun bir tefsir yap
mak gerekir.- Böyle, bir tefsiri nasıl elde edebi
liriz? 

Tefsirde iki'usul takip olunabilir: Süpjektif 
metot, objektif metot. Fakat hâdisemizde her iki 

— 198 — 



B ; 38 İ l . 
usul de ayni neticeyo vannalctadır. Şöyle ki: 

a) Süpjektif ıısıü diyebileceğimiz tarihî tef
sir metodu, sadece ve ancak kanun koyucunun 
süpjektif iradesine dayanmak, bu iradeyi bu
lup çıkarmak esasına dayanır. Yani bir kanu
nun hükmü ancak o kanunun vaz'ı sırasında ka
nun koyucunun izhar' etmiş olduğu iradeye 
göro tefsir olunmalıdır. Kanun koyucunun ira
desini meydana çıkaracak vasıtalar ise, kanu
nun ihzari malzemesinden, yani gerekçeler, ko
misyon raporları ve Meclis müzakeratmdan iba
rettir. Bu görüşe göre kanunun ihzari safhası
na taallûk eden bu tarihî malzeme ve ancak 
onlar tefsirciyi ilzam eder. 

19 ncu asırda hâkim olan ve hâlâ da müdafi
leri bulunan işbu noktai nazar bugün dahi tama
men benimsenmiş olsa bile tefsir talebinin komis
yon raporuna uygun bir şekilde kabul edilmesi 
gerekir. Zira;, tasarı gerekçesinde basın suçla
rının muhakeme usulünün özel bir statüye .bağ
landığı belirtildikten sonra bu suçların ağır ce
za mahkemelerinde görüleceği açıkça ifade edil
miş bulunmaktadır. Şu halde kanunun metni 
ile gerekçe bir araya getirildiği takdirde ağır 
cezalı suçlara bakmakla mükellef mahkemelerin 
gerekçede ifade olunan ağır ceza mahkemeleri 
olduğu kendiliğinden anlaşılır. Demek ki, süp
jektif metodu tefsir talebini haldi' göstermekte
dir. 

b) Kaldı ki, sadece tarihî malzemeye bağ
lanan bu süpjektif tefsir usulü bugün mutlak 
bir şekilde kabul olunmaktadır. Filhakika ye
ni çıkan kanunlar için kanun koyucusunun süp
jektif iradesini araştırıp bulmak belki kolay gö
zükürse de, uzun seneelr tatbikat törpüsünden 
geçmiş ve belki de mâna ve medlulü zaman 
içinde tekâmül etmiş bir ifadeye bürünmüş olan 
kanunlar için bu iradeyi meydana çrkarmak pek 
kolay ve hattâ mümkün olmasa gerektir. Çün
kü bugün kanun nmtlakiyet devirlerinde oldu
ğu gibi, birtek ferdin iradesine dayanmamak
tadır. Demokratik rejimde bir iradeye muhte
lif elemanlar karışmaktadır. Hükümet teklifi 
ve gerekçesi, komisyon raporları ve Meclisteki 
ıriüzakorelerle verilen reyler bir bütünün bâzan te
zat dolu birer parçasını teşkil etmektedirler. 
Bütün bu elemanlar içerisinden kanun vâzıı-' 
nın iradesini çıkarmak her zaman mümkün ola
maz. Yeni kanunlar için belki böyle bir güçlük 
olamıyabilir. Fakat yeni kanunlar için.bir me-
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tot, eski kanunlar için de başka bir usul takip 
olunamaz. Her iki halde de usul aynı olmak 
gerekir. Bu sözlerimle kanunun ihzari safha
sında tekevvün eden tarihî . malzemenin hiçbir 
kıymeti olmadığını ifade etmek istiyorum. 
Bu malzeme büyüktür. Fakat arzetmek istedi
ğim nokta,. bugünün hukuk telâkkisinde sade
ce tarihî malzemenin kesin ye tek başına hâkim 
rolü olmadığına, bu kıymetli vesaikin yanında , 
birer; elemanlara da yer vermek gerektiğine 
işaret etmektir. 

Biraz evvel burada bir arkadaşımız, «Vâzıı 
kanunun maksadına tefsir münasebetiyle nüfuz 
etmiye lüzum yoktur» ifadesini kullandılar. 
Eğer bu ifadeden maksatları «Vâzıı kanunun 
sübjektif iradesine nüfuz etmiye lüzum yoktur» 
şeklinde ise buna diyeceğim yoktur. Fakat.Vâzıı 
kanunun objektif mânadaki iradesine nüfuza 
lüzum yoktur mânasında kullanmışlarsa her hal
de buna iltihak edilemez. Kanun koyucunun 
objektif iradesine nüfuz etmek için de sadece 
tarihi malzemenin tetkiki kâfi gelmez. Bumin 
yanında, tefsiri istenen hükmün cemiyette hâ
kim olan hukuk nizamının heyeti' mecmuasiyle 
olan münasebetini ve cemiyetteki içtimai şartla
rı da göz önüne almak gerekir. İşte bütün bun
lar nazara alınarak kanun koyucunun nasıl bir 
hüküm kayacağı düşünülüyorsa tefsiri de o dü
şünceye uydurmak lâzımdır. 

Biraz evvel, Abbas Çetin arkadaşımız bu 
noktayı gayet veciz pir şekilde belirttiler. Bina
enaleyh ben bu mesele üzerinde tekrar durmaya
cağım. Yalnız şunu arzetmeden geçemiyecegim 
ki, kanun sadece onu yapan neslin malı değildir. 
O, her nesle o neslin kullandığı dille' hitap eder 
ve değişmediği müddetçe her nesil için, tıpkı ilk 
muhatapları gibi, aynı değişmez ve canlı kud
ret kaynağı halinde dimdik ayakta durur. 

Bu izahlar bize, tefsir için, kanun koyucunun 
sübjektif iradesinin değil, objektif iradesi
nin aranması gerektiğini gösterir. Süb
jektif metot karşısında objektif usul diye
bileceğimiz, işbu tekâmülcü tefsir metoduna uy
duğumuz takdirde dahi komisyon raporunun sa
lim bir yolda' olduğunu kabul edebiliriz.* Zira, 
diğer birçok hedeflerle' birlikte, kaza vahdeti 
ideâline de ulaşmayı kendisine gaye edinen bir 
iktidarın, demokratik gelişmeyi kökleştirmek ve 
basın hürriyetini teminat altına almak maksa-
diyle'çıkarttığı bir kanunun muayyen bir' hük-
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münde, kendisini bu gayeden ve bu teminattan 
uzaklaştıracak bir, yola sapmayı düşündüğü id
dia olunamaz. Şimdi.bir meseleyi daha halletmek 
lâzımdır: 

Gerekçenin ve kanunun umumi heyetinin 
ışığı altında ve demokratik gelişmemiz istika
metinde mütalâası ve teklife uygun bir şekilde 
tefsiri gereken 36 ncı madde hükmü Askerî Ce
za Usulünün üçüncü maddesinin (A) bendinde
ki 58 ncı maddeye ait kısmı ilga etmiş sayılır
ını? Sayılmaz mı? Kanunların birbirlerini ilga 
etmelerinde şöyle bir şema yapılabilir:-

Kanunlar birbirlerini ya zimnen veya açık 
olarak ilga ederler. Her iki halde de şu dört 
ihtimal bahis mevzu olabilir. 

1. îki umumi kanunun çatışması halinde 
yeni kanun eskiyi ilga eder. 

2. îki hususi kanunun çatışması takdirin
de yeni kanun eskiye tercih olunur. 

3. Eski umumi kanunun yeni hususi kanun
la çatışması halinde hususi kanun alâkalı hü
kümlerinde eski umumi kanunu ilga eder. 

4. Eski tarihli hususi kanunun yani umu
mi kanunla çatışmasında ise mesele münakaşa
lıdır. 

Basın Kanununun 36 ncı maddesi görev tâ
yini bakımından Askerî Ceza Usulüne nazaran 
muahhar hususi bir kanundur ve eskisini ilga 
eder. 

Ceza kanunlarında zımni ilganın mevcut olup 
olmadığında tereddüde lüzum, yoktur. Bütün 
müellifler Ceza Kanununda da zımni ilganın 
mevcut olabileceğini kabul etmektedirler. Kaldı-
ki, bahse mevzu olan hüküm bir Ceza Kanunu 
kaidesi olmayıp usul hükmüdür. Bu itibarla Ba
sın Kanununun 36 ncı maddesinin, görev bakı
mından Askerî Ceza Usulünün 3 ncü maddesi
nin A bendinde 58 nci maddeye matuf kısmım 
ilga ettiği tereddütsüz kabul olunabilir. 

Netice olarak şunu arzedeyim ki, kanunu is
ter objektif tefsir metoduna istinaden tefsir ede
lim, ister sübjektif tefsir metoduna istinaden 
tefsir edelim, netice aynı çıkmaktadır. Yani tek
lif haklıdır ve komisyonun noktai nazarı kanu
nun tefsirini iyi bir şekilde ifade etmiş bulun
maktadır. Belki şekil bakımından bâzı tadilât 
yapılabilir. Fakat esasta teklif haklıdır. 

Bu kanaati teyit.etmek bakımından, müsa
adenizle şu noktayı da arzedeyim. Yeni Basın 
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I Kanunu çıkmadan Önceki 1881 numaralı ve 1931 

tarihli Basın Kanununun 62 nci maddesi dahi, 
bu meselede, yeni Basın Kanununun 36 ncı mad
desiyle hemen hemen aynen mutabık olan bir 
ifade kullanmaktadır. 

1931 tarihinden 1940 yılma kadar 'Askerî 
Ceza Usulü Kanununun üçüncü maddesi or
tada yoktu. Bu itibarla eski Matbuat Kanunu
na göre de Basın yoliyle işlenmiş suçlar ya 
ağır cezaya veya asliye cezaya gitmekte idi. 
Fakat 1940 da çıkmış olan Askerî Ceza Usulü 
Kanununun o tadili münasebetiyle basın suçla
rı askerî mahkemelere verilmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh yeni Basın Kanunu, eski Basın Ka
nununun ifadesini aynen kullandığına göre, bu 
maddeyi eski Banın Kanunundaki mânada an
lamak lâzımgelir,şu halde maddedeki «bu nevi 
dâvalara bakmakla mükellef mahkeme» tâbiri 
sadece ağır ceza mahkemesi mânasına gelmek
tedir. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

I HİOĞLU (Edirne) — Efendim, Reşad Güçlü 
arkadaşımızın teklifinde esbabı mucibe meya-
nında iki fıkra nazarı dikkatimi celbetti. Diyor
lar ki : «Zaman zaman bu mevzuda ihtilâflar 

L çıkıyor.» Zaman zaman bu mevzuda ihtilâfla
rın çıktığı vâki değildir. Vakaa, biraz evvel Ne
cip Bilge arkadaşımız, askerî mahkeme ile As
kerî Temyiz Mahkemesi arasında ihtilâf çık
tığından bahsetti ama neticede yine Askerî Yar
gıtay Umumi Heyetince kabul edildiği için va
ziyet tavazzuh etmiştir. Yani askerî mahkeme
lerle sivil mahkemeler arasında böyle bir ih
tilâf çıktığı vâki değildir. 

Yine Reşact Güçlü arkadaşımızın esbabı mu-
cibesinde deniliyor ki : «Zaman zaman askerî 
mahkemelere veriliyor.» Böyle bir mevzu da 
yok. Yani bu gibi dâvaların bir kısmı indî ola
rak buraya, bir kısmı şuraya gidiyor diye bir 
vaziyet de yoktur. Askerî mahkemelere gidiyor
sa vâzıı kanunun koymuş olduğu bir kanun hük
münce gidiyor. Yani matbuat suçları içinde askerî 
mahiyeti haiz bulunan bâzı suçlar olduğunu 
vâzıı kanun kabul etmiş ve pnları bu suretle 
askerî mahkemelere vermiştir. 

Ercüment Damalı, Abbas Çetin ve Necip Bil
ge arkadaşlarımız burada beyanatta bulunur
ken bugünkü Matbuat Kanununun umumi çer-

' çivesi içinden , hüküm aldılar ve onun tef-
I, şirine lüzum gösterdiler. Bütün mevzuııbahs 
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ettikleri mütalâalar' bunun aleyhinde çıkan hü
kümlerdir• dıyetiilirmı. ' ' ; ^ k * 

Şimdi şu noktayı arzetmek istiyorum : Ka
nunun sarahati muvacehesinde delâile itibar 
olunmıyacağı aşikârdır. Müsaade ederseniz ka
nunun 36 ncı maddesiyle ilgili fıkrayı okuya
yım: (İşlenmiş suçlarda ağır cezayı gerektiren
ler varsa bu nevi dâvalara bakmakla görevli 
mahkemelerde...) Bu sarahat karşısında ka
nunla bir vazife olarak askerî mahkemelere git
mesi icabettiği halde, her hangi bir tefsirle bu
nun hilâfına şu veya bu şekilde nasıl hüküm 
konulabilir? Mesele ; suçlular şu mahkemeye 
gitsin veya bu mahkemeye gitmesin meselesi 
değildir, şu kanıma mânâ vermek meselesidir. 
Vaziyet gayet . sarihtir. Bu itibarla tefsire 
mahal olmadığını tekrar arzediyorum. 

Sonra; Anayasanın 69 ncu maddesi ele alı
nacak olursa oradaki bir hüküm bizi biraz dü
şündürür : «Türkler kanun karşısında eşittirler 
ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her 
türlü grup, sınıf, aile ye kişi ayrıcalıkları kaldı
rılmıştır ve yasaktır.» Dendiğine nazaran bir 
kısım zevatın suçlarını ayrı ve hususi bir şekil
de ele almak meselesi de ayrıca düşünülecek bir 
mevzudur. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Bir sual soraca
ğım : Askerî ceza bakımından aynı şeyi düşünü
yorlar mı? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HlOĞLU (Devamla) — Asliye meselesi başka
dır. Şimdi ağır ceza mevzuu üzerinde konuşuyo
ruz. •.•'••• 

BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; Meclis albümünün ihtisas 
levhasında 131 hukukçu yazılıdır. Bu Meclis içe
risinde iki senelik hayati teşriiyemizde, geçen
lerde bu meclisde mevzuu müzakere olan bir 
(cebir unsuru) hariç olmak1 üzere, hukuki ko
nuların hiç birinde bu kadar derin tetebbu ve \ 
tartışmaya şahit olmadım. Demek ki bu mesele
nin, bu mevzuun değeri vardır. Demek ki hu
kukçularımız etüd etmek suretiyle kendilerini 
münakaşa ve musaraaya sevketmektedirler. Bu, ; 
cidden memnuniyete şayan bir vaziyettir. Bu • 
mevzuda biz hukukçular, ikiye bölündüğümüze 
göre, bu mevzuda hakemimiz behemehal hukuk
çulardan gayrı olan arkadaşlar olacaktır. (Gü
lüşmeler) Evet hakem onlar olacaktır. 
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lardan bir kısmını Abbas Çetin arkadaşımla Ne
cip Bilge arakdaşım söylediler, yani benim bir 
kolumu kırdılar. Ben şimdi bu söylenilen sözle
rin haricinde söz söylemek maksadiyle huzuru
nuza çıkmak mecburiyetinde kaldım. Çunki kel
lim kellim lâyenf a vasfını taşıyan adamlardan 
olmadığım için bütün bu söylenilen sözlerin ha
ricinde ne söyliyeyim diye kendi kendimi bir 
tefekkür muhasebesine şevkettim ve nihayet 
söyliyeceğim sözleri şöyle tesbit ettim: 

Bu tefsir işi bizi başka bir mevzu karşısında 
daha bırakıyor ki o da kanunların neshü ilgası 
keyfiyeti. Filhakika şimdiye ; kadar söylenilen 
sözler arasında kitap satırlarından çıkmış birşey 
bulamıyoruz. Hafızanızı ihya etmek için şu fık
rayı okumaklığıma müsaade ediniz. Askerî Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 ncü mad
desinin bir fıkrası diyor ki: «aşağıda yazılı suç
ları işliyenler askerî şahıslardan olmasalar bile...» 
Yani biz siviller, askerî mahkemelere verilecek
tir. Bu kanunun içinde bir de 58 nci madde 
vardır. Bu maddede ise 153 ve 161 nci madde
deki suçları işliyenler, askerî mahkemelerde mu
hakeme olurlar, diyor. Beni sivil hâkimi tabiîndan 
nasıl ayırıp bir zabitin karşısında muhakeme 
edebilirsin? kanunu yapan kuvvet İ940 senesin
deki düşüncesine göre 161, 153, 133 ncü filân 
ve filân birçok maddelerindeki işleri askerî mah
kemelere gördürmek istemiş yani açikçası sivil
leri divanı harblere vermek istemiştir. Evet o 
günkü Hükümet bu zihniyetle hareket etmiştir. 
21 milyonun muhakemesini gören ağır ceza, 
asliye ceza mahkemeleri bu işin mutahassısı de
ğilmiş de, bir adlî hâkimle iki subaydan mürekkep 
heyet mutahassıs imiş gibi büyük ve ihtisas is-
tiyen dâvaları askeri mahkemelere bırakmıştır. 

Halbuki biz demokratlar programımızda vah
deti kazayı kabul etmişizdir. Bu itibarla ve bu 
sebeple ben Halil Bey üstadımızdan sordum: 
Bu kanunun gerekçesinde imzamz var, siz 
düşündünüz mü ki, 161 nci maddeye göre asker 
olmıyan kimseler tarafından bir basın suçu iş
lendiği takdirde askerî mahkemelere gidecektir? 
Düşünmedim dedi. Buyurun gerekçeye bakınız 
dedim; Madde sarih, yalnız bir tek noksanı var: 
Bu işleri görmeye yetkili mahkeme, (Ağır ceza) 
mahkemeleridir, denmemiş. Halbuki eski Mat
buat Kanununun 62 nci maddesi febiha bugünkü 
gibidir, okuyayım bakın: 
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«Ağır cezayı müstelzim maddelerden maada; 

suçlar asliye mahkemesinde görülür.» , 
Zaten hu kanunu yaparken birçok maddeleri 

aynen bu Basın Kanununa aldık ve ibarelerini 
-naklettik, Filhakika bâzılarını attık, yerlerine 
yeni hükümler koyduk. Bu mevzuda vahdet ifade 
eden kelimeler verdik. Kemal Yörükoğlu arka
daşımız zannederim zulmlen söylediler, bir tefsir 
yapılırken kanun vâzı.ımn ne düşündüğünü öğ

renmeye ihtiyacımız yok dediler. Hayır arkadaşlar, 
tamamen bunun zıddınadır bizim mütalâamız. 

; İkisi, ortasında bir mütalâa olamaz. «Tefsir, 
müfcsserde dâhildir» diye bir kaide vardır. Mü-

. fesserde dâhil olması için kanun vâzıınıri bu 
hususi kaziyeyi şartı evvel ve şartı âhir olarak 
kabul etmesi zaruridir. • 

Bâzı arkadaşlar diyarlar ki, «161 nei madde
ye göre cezalandırılacak neşriyat ağır cezaya git
sin, böyle şey olur mu hiç?» İşte ben cevabını ve
riyorum: Oraya bir sivilin sevkı, istisnai bir 

• mahiyettedir. Esasen Ceza Usulü Kanununun 
.'. 3 ncü maddesi askerî şahısların ; muhakemesini, 
• askerî: kaza müessesesine bırakmaktadır. Anaya
sanın 83 ncü maddesi açıktır: «Herkes hâkimi 
tabiîsine bağlıdır.» Adalet Bakanı şimdi 69 ncu 

•maddesini okudu. Ben de 83 ncü maddesini ha
tırlatırım. Öyle değil mi? • 

. FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Değil. 

. HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — B u 
hususta tartışım Adnan Bey! 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) —̂  Ben konuşmadım. 

, Eski zamanda bu kanunun neşrinden evvel 
bu misillû hâdisatı cürmiyeyi ağır ceza mahke-, 

< meleri bakardı. 
HÂMlD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ben 

bu tabiî mahkemelerde bakılmasında hiçbir ka
nuni mâni görmüyorum. 

<• Efendini, bir kanunu mütalâa ederken meselâ 
«78 nci madde böyle diyor» diye kuru, camit ve i 
mahdut bir mânayı göz önünde tutmak doğru de
ğildir. O kanunu külli hüviyetiyle yaşatmalı. Bi
naenaleyh o kanun niçin konmuştur?. Onun ko-
nuluşundaki hikmeti nazarı: itibara alarak ve 

• hususiyetlerini derpiş ederek kül halinde tetkik 
: ettikten sonra o maddeye mâna vermek lâzımdır. 

Şimdi burada (ağır ceza-mahkemesi) tabiri. 
kullanılmadı diye (ağır ceza işlerini görmeye yet
kili) ibaresinden doğrudan doğruya askerî mah
keme mânasını çıkarmak mümkün olur mu?. 
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Başın Kanunu muhtar kanun olmak itibariy

le, 161 nci maddesiniri^ ı matbuatlarika edilen suç
lara mütaallik olan kısımları, ağır ceza mahke
mesinde görülecektir. Çünkü Basın Kanunu işi 
normalleştirmiş ve hali tabiîsine irca etmişti. Ya
ni askerî kazadan neşriyata mütaallilî salâhiyeti 
kazaiyeyi almıştır. Ve öyle de olmak lâzımğelirdi. 
Muhtar kanun mukaddem bir kanunun mevzuunu 
teşkil eden bir hâdiseyi kendi sinesine al
mışsa, evvelkini terketmiş sayılır. Bu kaide, ma
hallî ve millî bir hüküm değildir. Okuduğumuz 
bütün eserler; muahhar bir kanun, mukaddem 
kanunu velevki hususi kanun olsun, onun bir 
hükmünü sinesine alınca artık evvelki kanun o 
hususta yürürlükden kalkar. Burada hususi bir 
kanun olan Matbuat Kanunu, kezalik hususi bir 
kanun halinde bulunan Usulü Muhakeme! Aske
riyenin bir kısmını almış, işi, vahdeti kazaya doğ-, 
ru giden bir ifade halinde ağır ceza mahkemesine 
tevdi etmiştir. Basın Kanunu müddeiumumiye 
vazife veriyor. Askerî mahkemede müddeiumumi 
yoktur. Her bir arkadaşıma soruyorum : Uç ay
lık müruruzamana tâbi plan 161. maddedeki, ağır 
hapis cezası hakkında, âmirî adlî takibat yapabil
mek imkânını nasıl temin edecek?. Âmirî adlî, 
askerî suçlara ittılâ kesbettiğindc harekete ge
çer. Bilfarz Darende'de işlenen bir suçtan dola
yı, âmirî adlî nasıl haberdar olacaktır?. Vukuu 
tarihinden üç ay içinde harekete geçilmediği tak
dirde zaman aşımı araya girer. Halbuki her yer
de savcı vardır. O, gazeteleri takibetmek vazife
siyle mükellefdir. Ve sonra bir müddeiumumi, 
askerî kazaya taallûk eden, âmirî adlînin salâhi
yetine giren bir meselede harekete geçmek mec
buriyetinde değildir ves «bu suç beni ilgilendir
mez, çünkü ben takibe memur değilim» der. 

Şunu da arzedeyim,- bu kanun mebdeinden 
müntehasma kadar mülki kazanın sahasına tevdi 
ettiği mesaili cürmiye meyanmda 161 nci mad
deyi de sinesine almıştır. Çünkü bu kanun mu
ahhardır. 

Bir şey daha varidi hatır olabilir : Eğer bu 
kanunun, askerî kazayı ilgilendiren bir kanun 
olsaydı,, bunun Millî Savunma Komisyonuna da 

, gitmesi icabederdi. Bu kanun Millî Savunma Ko
misyonuna gönderilmemiştir. Matbuat Kanunu 
hükümleri dairesinde icrayı kaza edecek bir mü-
essesei kazaiyenin buradaki teşriî fonksiyonu bu 
işe el koymamıştır; koyamaz da. Çünkü kanun, vâ» 
zıma böyle bir mütalâa da asla lâyik plmamı^te 
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İWra Askerî Yargıtay diyorlar. Hiçbir hu
kukçu tasavvuf etmiyorum ki; buradaki Yargı
tay |âbirine bir kelime eklemek. suretiyle onu 
«Askerî Yargıtay» haline soksun. Tarım mec
muası cebimde duruyor. Terimlerden yandığım 
için o benim esaslı kitabım artık. Açtım baktım, 
Yargıtay, (Temyiz Mahkemesi) dir. Bugün bi
zim mevzuatımızda «Askerî Yargıtay» terimi 
yoktur. Orası da Temyiz Mahkemesidir ama, 
Askerî Temyiz Mahkemesidir. Biz ona Askerî 
Yargıtay diyoruz ve buradaki Basm Kanunun
da yazılı olan «yargıtay» tâbirini Askerî Yar-
gıtaya da işmal'etmek suretiyle mânalandırıyo-
ruz ki hatalı bir^düşüncedir. Buradaki yargıtay, 
sivil yargıtaydır. Bunun başına «askerî» kelime
sini ilâve etmeye hakkımız yoktur. Bu, vâzıı ka
nunun maksudundan hariç bir mütalâadır. As
kerî eşhasın, askerî vazifeden dolayı işledikleri 
suçlara bu temyiz mahkemesi baktığı için buna 
da yargıtay deniveriyor. Çok ehemmiyetli bul
duğum için va'dim namına söyliyeceğim bir nok
ta daha vardır ki, o da, tatil zamanlarında Ba
sın dâvalarına, gerek asliye ve gerekse ağır ce
za ve yargıtay bakacaktır. Askerî kazada zaten 
asliyo mahkemeleri yoktur ki temyizin tatili 
mevzuubahis olsun. Şu halde Basın Kanununun 
36 ncı maddesinin maksadı, malûm ve meşhut 
olan sivil ağır ceza mahkemesinin Basm dâvala
rını rüyet etmesi merkezindedir. Binaenaleyh 
Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddesinde mev
cut hükmü, muahhar olan bu Basın Kanunu ge
ri almış ve normal yerine getirmiştir. Tefsir ka
rarının kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 

arkadaşlar, bu tefsir dolayısiyle iki birleşimdir 
çok derin ilmî tetebbular neticesinde bize veri-. 
len dersleri büyük bir alâka' ve titizlikle dinle
diniz. Bunlar konu ile ilgili olmaktan ziyade bir! 

ders mahiyetini taşımakta idi. Şöyle ki, bâzı ar
kadaşlar kaç türlü tefsir vardır, tefsirler nasıl 
yapılır, tefsir nasıl olmalıdır diye izahlarda bu
lundular. Halbuki bizim üzerinde durduğumuz 
şey bu değildi. Meseleyi ne kadar muğlak ve, 
müphem bir şekle sokarsak neticeden o kadar 
uzaklaşmış oluruz. Meseleyi basitleştirmek ica-
beder. Elimizdeki tefsir talebi nedir, neden iba-' 
rettir, ne istiyor? Bunun üzerinde durulmuş ol
saydı bugüne kadar mutlaka bir netice almış 
olurduk, 
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Arkadaşlar, tefsiri istenen madde değil fık

radır, o da şudur : (Basm yoliyle işlenmiş bu
lunan suçlardan ağır cezayı gerektirenler bu 
nevi dâvalara bakmakla görevli mahkemelerde) 
Bu ibarenin tefsiri talep edilmektedir. Burada
ki görevli mahkemelerden kasıt ağır ceza mah
kemeleri midir, yoksa başka mahkemeler de yar 
mıdır? 

HÜSEYİN ORTAKCIO&LU (Çorum) — 
Aşağıda geliyor. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Biz 
bunu tetkik edeceğimiz zaman elimizde bâzı hü
kümler vardır, onlara da bakmak mecburiye
tindeyiz. Evvelâ kanun çıkmadan evvel ba
sın yoliyle işlenen suçlardan ağır cezalı olanlar 
hangi mahkemelerde görülürdü? Yalnız ağır 
ceza mahkemelerine mi, yoksa askerî mahke
melerde mi gördürülürdü? 

Askerî Ceza Kanununun 58 nci madesi şöy
le diyor : (161 nci maddeye uyan suçlar askerî 
mahkemelerde görülür). Bu suçların içerisinde 
basın yoliyle işlenen de, basm yoliyle işlenmi-
yen de var. O halde kanun çıkmadan' evvel 
basm yoliyle işlenen ağır cezalı suçlar bâzı hal
lerde askerî mahkemelerde görülüyordu, de
mektir. Bu §u demektir : Askerî mahkemeler
le ağır ceza mahkemeleri basm yoliyle işlenen 
ağır cezalı suçlara bakmaktadır. Peki; tefsiri 
istenilen fıkra ne diyor? « Bu nevi dâvalara 
bakmakla görevli mahkemelerde görülür » di
yor. 

Burada iki türlü mahkeme görülüyor, yani 
kanun çıkmadan evvel bu hususta iki görevli 
mahkeme vardı. (Bu nevi suçları muhakeme ile 
görevli mahkemeler) denildiğine göre, askerî 
mahkemelerin sarih bir şekilde ilgasını görün
ceye kadar onların görevini kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Askerî mahkemelerin görevini 
ilga eden hüküm var mı? Bize diyorlar ki, « zım
nen ilga edilmiştir, bunu gerekçe ilga etmiştir.» 
Gerekçe bir kanunun hükmünü ilga eder mi ar
kadaşlar? Edemez. 

Saniyen bu ibarenin arkasından gelen bir 
fıkra da bizim görüşümüzü teyit etmiştir. O 
fıkra diyor ki : « Diğer suçlar asliye cezada gö
rülür ». Basm yolu ile işlenmiş bu nevi suçlar 
bu hükme göre askerî mahkemelere gidemez. 
Kanun vâzıı ağır cezalı suçları olmak isteseydi 
asliye mahkemeleri dediği gibi diğerine de «ağır 
ceza mahkemelerinde görülür» diyemez mi idi? 
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Demediğine göre. acaba demek istemiş mi, iste- I 
memiş mi? I 

Arkadaşlar, bunun üzerinde durmak istiyor
lar. Fakat böyle bir sebep aramak için bir te
reddüt lâzımdır; (Biz burada böyle bir tered
düt görmediğimiz için sadece . gerekçeyi alıp 
gerekçede diğer kanun hükümleri ilga edilmiş
tir diye bir görüşle burada hükmümüzü vere
meyiz. Muahhar kanun, mukaddem kanunu il
ga ederse ellbetteki itibar edilir. İlga; sarih 
olur, zımni olur. (Burada zımni ilga dahi gör
müyoruz. G erekçe , kanununu ilga etmektedir, 
diyorlar. Gerekçenin bir kanunu ilga,-ettiğini 

xben ne mektepte okudum ne de şimdiye kadar 
duydum. Bu itibarla bundan sonra konuşacak 
arkadaşlarım lütfen şu ricamı kaibuL ederler ve 
sadece maksat üzerinde dururlarsa daha iyi ha-
kikata varmış oluruz. (Bendenizin kanaatime 
göre burada müphemiyet yoktur. Müphemiyet 
olmayınca da tefsir yapmıya lüzum olmadığına 
kaaniim. 

Müsaadenizle bir, iki noktaya daha temas 
etmek istiyorum : 

Abbas Çetin arkadaşımız güzel güzel konuş
tu ve sonunda tefsire lüzum görmüyorunı, de
diler, Necip Bilge arkadaşımız çıktı, Abbas Çe
tin arkadaşımızla aynı görüş ve mütalâadayım 
ve. tef siren lüzumuna. kaaniim, dediler. Yani I 
gö;rüş ye mütalâada beraber idiler, fakat neti
cede ayrıldılar. Hâmid Şevket Bey arkadaşı
mız Abbas Çetin ve Necip Bilge ile tamamen 
aynı fikir ve kanaatte olduklarını ifade ettiler. I 
Yani biri tez diğeri antitez, kendileri ortada 
kaldılar. (Bravo sesleri,'gülüşmeler). 

Arkadaşlarım, bundan sonra görüşmelerimi
zi muayyen 'bir hedef ittihaz eder ve onun et
rafında toplarsak daha esaslı olarak neticeye 
varırız. . Maruzatım bundan ibarettir, takdir 
Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar). ; 

IBÂŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
ERCÜMENT DAMALI (Sivas) — Muhte-. 

rem arkadaşlar, mevzu üzerinde Meclisi Âlinin 
'gösterdiği haklı hassasiyet tabiatiyle efkârı âm
meye intikal, etmiş, bilhassa matbuat, ayrıca 
kendilerini hususi surette . ilgilendirmesi itiba
riyle tefsir 'üzerinde durmuş bulunmaktadır. 

(Bu arada peşinen arzedeyim ki, her şeyden 
evvel, soğuk kanlı bir müessese kendi yolunda 
yürüyecektir. Matbuatın işe daha ziyade siya-. 
si,'bir renk ve mahiyet vermesi, kendi çapında I 
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ıbir kıymet ifade etmekle beraber, bizi, bu mev-
. zıı üzerinde hassasiyetten ;ye; jlnlhaşsa, bulmak 
mecburiyetinde kaldığımızı y/i^n kanunun ru
hunu aramak durumundan asla.;geri koymıya-
caktır. Şunu kemali memnuniyetle arzederim 
ki; gerek eski Adalet Bakanımız ve gerekse 
şimdiki Adalet Bakanımız, tefsirin aleyhinde 
'bulunuyorlarsa, bunun mânası, asla ve asla, si : 

vil olan şahısların askerî mahkemelere sevkını 
arzu ediyorlar şeklinde tecelli etmemelidir. Bu
nun tek bir mânası, vazifeli makamlar olmaları 
itibariyle, kanunu sadece bir anlama zihniyetin
de bulunmalarından ibarettir. >. Bunu böyle ka
bul etmek lâzımdır. Kaldı kî aksi surette işi mü
talâa etmek, sayın Hükümetin halen üzerinde 
durduğu bir mevzuu kabul etmemek demek olur. 
Bu mevzuu, muhterem Bakan, biz Muhtelit Ko
misyonda tefsir üzerinde müzakere yaparken 
açıkladılar. Bu mevzu, esasen bir kanbur teşkil 
eden 1940 kanununun sakat taraflarını düzelt
mek için ve hakikaten sivil şahısların, tâbi ol
dukları umumi mahkemelere şevklerini temin 
etmek üzere kanunlarda yapılacak değişiklikle
ri incelemekte oldukları mevzudur., Bunu, bü
tün arkadaşlarıma ve burada muhterem Türk 
efkârı umumiyesine arzetmekten ayrıca bir zevk 
duyuyorum. . 

Tefsirimize dönelim : Efendim, mevzu hayli 
incelendi, birçok arkadaşlarım derinlemesine, 
genişlemesine mevzu üzerinde konuştular. Bir 
tâbir, bâzı arkadaşlarımca, her iki mahkemeyi 
nefsine alır, ve bâzı arkadaşlarımda, hayır, sa
dece umumi mahkemeleri içine alır, şeklinde 
kabul edilmektedir. Her iki tarafa peşinen hak 
vermek ve hfç şüphesiz ki fikirlerine hürmet 
etmek lâzımdır. Biz bu bakımdan, Muhtelit Ko
misyon olarak ekseriyetle şu neticeye vâsıl ol
duk. Basın Kanununun, 36 ncı maddesindeki tâ
bir çok tekrarlandı, gene arzedeyim, «Basın vo
liyle işlenen suçlardan, ağır cezayı gerektiren
ler, bu nevi, dâvaları görmekle görevli mahke
melerde ye diğerleri asliye ceza mahkemelerin
de rüyet olunur» ibaresi, âm ve şâmildir. Filha
kika : Acaba bu neyi dâvaları görmekle görevli 
tâbiri ile vâzıı kanun hem umumi mahkemeleri 
hem ele hususi mahkemeler olan askerî mahke
meleri kasdetmiş midir, etmemiş midir ? 

Muhterem,arkadaşlar]m; görevli tâbiri; bi
liyorsunuz ... ki bizde, mahkemelerimizde görev 
ve yetki meseleleri vardır. Görev; vazife karşı-
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lığı kullanılmaktadır, yetki ise; salâhiyettir. Sa
lâhiyet, malûmuâliniz yer itibariyle, muhit iti
bariyle bir mahkemeyi bir dâvaya bakmaya sev-
kederi otoritedir. Vazife ise; yer mevzuubahis 
olmaksızın, işin mahiyeti icabı, ağırlığı, hafifli
ği veya çok hafifliği itibariyle vâzıı kanunun 
tesbit ettiği derecelerin mahiyetine göre o işi 
göı'meye salih mahkemeleri tesbitte bulunur. 
Bunlar, pek âlâ takdir edersiniz ki birer huku
ki ıstılahtır. 

Efendim, bâzı arkadaşlarımız görev tâbiri 
!; üzöriııde' duraraktaıı askerî mahkemelerin göre

vine işaret edildiğini ifade ettiler. Görev bizde 
daha ziyade sulh mahkemesi, asliye mahkemesi 
ve (ağır ceza mahkemesine işin mahiyeti itiba
riyle bakmasını icabettircn hususiyetleri bildi
rir. • 
•• Görev deyince : Ağır ceza mı bakacaktır, 
sulh mu, asliye mi-bakacaktır? Hatıra bu sual 
gelir. Görev - buna cevap verir. Bu itibarla 
görev tâbirinden, askerî mahkemelere intikal et
mek lüzumunu bendeniz lâyıkı veçhile ihata 
edemedim. Muhterem bâzı arkadaşlarımız, 1940 
tâ bir nizam kurulmuştu; bu nizamı Basın Kanu
nu ile ihlâl etmek için sarahat lâzımdır, yoktur 
buyurdular. Evet kanun, artık ben askerî 
mahkemelerin vazifelerine giren Türk Ceza Ka
nununun 161 ve 153 ncü maddelerinin ihlâli mu
vacehesinde sivil şahısların askerî mahkemelere 
tâbi olması- usul ve hükmünü kaldırdım, onu da 
kendi 'sineme aldım diye açıkça bir ' ifade de 
bulunmuyor. Hiç şüphesiz ama zımni ve kısmi 
bir ilga ver mıdır, yok mudur? Vardır. Niçin 
vardır? Şunun için yardır: Biz Matbuat Kanu
nunu bir kül olarak ele aldık. Niçiıı ele aldık? 
Öbür celsede huzurunuzda kısaca arzettim: 
Çünkü-'matbuatın memleketteki hususi durumu, 
hususi bir kanun çıkartacak kadar ehemmiyetli 
addedilmektedir, inancımız bu merkezde tecelli 
etmiştir. Aksi- takdirde, hususi bir kanun çı
karmaya hiç de lüzum yoktur." Matbuat Kanu
nunda iki çeşit suç vardır. Birisi, meslekî suç 
ki, kanunun normal bünyesinde mütalâa edilir, 
hiç diyeceğimiz yok. Fakat-asıl bizim kastı
mızı izhara mahal veren, ikinci çeşit suçlardır. 
Basın yoliyle işlenmiş olan suçlar. Vâzıı kanun, 
tam ve mutlak'bir tedbir kullanmıştır: Basın 
yolu ile işlenmiş suçlar. En ufak bir- kaydi ih
tirazı mevcut değildir; bunu kabul etmek lâzım
dır. .. 
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0 halde Basili Kanununu tedvin eden vâzıı 

kanun, basın yolu ile işlenmiş olan suçlar üze
rinde duraraktan bunları ayrı usule, ayri sta
tüye göre ele alıp neticeye raptetmek istiyor. 
Bunun için bünyesinde bir vazife meselesi koyu
yor. Diyar ki, hattâ Teşkili Mehâkim Kanunu
nun dışında, 'âdeta hususi basın mahke-
eleri teşkil ediyor, âdeta bir nevi; bu tâbir yok 
ama çok güzel takdir edersiniz, Asliye mahkeme
si dedikten sonra da diyor ki; bir yerde üç hâ
kimden fâzla hâkim varsa asliye mahkemeleri, 
üç yüksek dereceli hâkimden terekküp eden 
umumi bir mahkeme olarak kurulur. Bununla 
işe garanti vermek istemiştir. Bunun mânası 
bir bakımda da basın mahkemesidir. Çünkü' baş
ka hiçbir suç, için hiçbir kanunda böyle hususi 
surette asliye mahkemeleri teşkilâtlandırılmaz 
ve üç üye ile görülecektir denmez. 

Vâzıı kanunun fikirlerine hiç şüphesiz hür
met ederiz. Basin yoliyle işlenen suçlar tâbiri, 
bütün suçları ufak bir kaydı ihtirazi ile niçin 
sinesine almış olmalı? Çünkü, Basın yoliyle im
lenen suçlar, radyo gibi, neticelerini 21 milyon 
vatandaşın ruh sahasında derhal belli edecektir. 
Bir anda memleketin içine basın girecektir, her 
tarafta efkârı umumiyede heyecan ve galeyan 
halinde kendisini gösterecektir. Böyle çok hassas 
bir konuda elbette vâzıı kanun da hassas ola
caktır. Hususi kanun çıkaracak, hususi hüküm
ler vaz'edecek ve burada yaptığı gibi, hususi 
basın mahkemeleri tesis edecektir. İşi bu cephe
den mütalâa edince, vâzıı kanunun, adaletten 
ayrılmamak şeklindeki hassasiyetini de, aynı 
kanunun içine koymak mecburiyetinde idi ve 
nitekim de koymuştur! 3 aylık zaman aşımı ne
dir Acele mevaddan olması nedir? 'Müddei
umuminin yaptığı tahkikatın bir hafta zar
fında bitmesi hakkındaki âmir hüküm nedir? 
Bütün bunlar, duruşmanın bir an evvel bitiri
lerek, bütün yurt içinde ihlâl edilen âmme niza
mının müeyyideye rap tını hazırlayıp, tekrar 
ihyasını temine matuf tedbirlerdir. Bir ba
kıma da usul hükümleriyle topal yürüyen adale
ti burada süratlendirdiği için işi de daha iyi 
incelemek bakımından üç hâkime bırakmaktadır. 
Bu da işin daha iyi tetkik edilmesi' arzusundan-
doğmaktadır. Efendim mevzu hakikaten her ba
kımdan vahdet arzediyor. Bunu parçalamaya be

nim gönlüm razı olmuyor.- Bilmiyorum muhterem 
Beyler, işin daha ziyade ilmî taraf mı: araştırsak, 
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muhterem muarızlarımızı haklı çıkartacak bir 
kıstas var mıdır? Muarızlarımız fikirlerini söy
lediler. Ben kemali samimiyetle arzedcyim ki, 
vicdanen tatmin edilmiş değilim. Yine kemali 
sadakatle inanarak Muhtelit Komisyonun verdi
ği kararda isabet; bulunduğu kanaatini taşıyo
rum. O halde bir an için basın yoliyle işlenmiş 
bir süçır yine 161 "••'her '• maddenin ihlâli telâkki 
ederek, askerî mahkemelere verelim, güzel. As
kerî mahkemeler bu dâvaya bakarken hangi usul 
kanununa göre yürütecekler? Askerî .mahkeme
ler, esasen hususi mahkemeler demek olduğu 
için, onlar, kendilerine mahsus hususi usul ka
nunu hükümlerine ittiba ederek dâvaya baka
caklar. ' 

Hususi Usul Kanununu biliyorsunuz. O idarede, 
yani hususi bir halde adaleti çabuk, anında ye
rine getirmeye esasen Askerî Usul Kanunu hü
kümleri müsait değildir. 

Zaten Hususi Usul Kanunu, ancak askerliğin 
hususiyetine binaen askerî mahiyette, askerî bün
yeyi tetkik etmiş ve ona göre ayarlanmıştır. 
Şimdi işin içinden sıyrılıyoruz. Askerî mahi-, 
yette olmasın. Olmuyor ama, memleketin fikrî 
vo huzuri bütünlüğünü sarsacak bir surette ba
sın yoliyle işleniyor.. 1940 yılında vâzıı kanun, 
bunun için hakikaten Anayasa hükümlerini ih
lâl. etmek bahasına sivil vatandaşları askerî mah
kemelere sevketmiş. Arkadaşlar, zaman zaman 
halin zarureti hakikaten hususi mahkemelerin 
memleket içinde faaliyetini muhik gösterebilir. 
Bunun tarihte birçok misalleri vardır. Ama mu
cibi tenkiddir, 1940 da Türkiye'nin bünyei içti-
maiyesi, bünyei siyasiyesi bu kabil suçların as
kerî mahkemelerde, hâtıralarda Divanı Harb ola
rak korkunç bir intiba bırakan mahkemelerde 
rüyetini muhik gösterir mi, gösteremez mi? O. 
başka konu. Şimdi mevzuu dağıtmamak için 
oraya gitmiyeceğim. Fakat halletmeye mecbur 
olduğumuz bir durum var, ö zamanın kambur 
durumu duruyor. Siyaset yapmak lazımsa, hiç 
olmazsa sunduğumuz tefsir kabul edilirse, bu 
kambur o sahada olsun, düzeltilmiş oluyor. Ama 
buna temas etmeye de" lüzum yoktur. Çünki tef
sir üzerindeyiz. Askerî mahkemeye verdik, niçin 
hususi usul kanunu yapıyoruz? Tatbik etmiye-
celr miyiz,? Niçin vatandaş askerî mahkemeye 
gitti diye uç aylık; zaman aşımından istifade et
mesin? Vâzıı kanun bir müessese koymuş, ki va
tandaş istifade etsin diye. Niçin istifade etme-
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sin? Bunun üzerinde durulması lâzımdır. Niçin -
acele mevaddan olmasın? Askerî mahkeme ken-, 
dine has bir metotla işler. Yavaş işler, süratle 
işler, o, bizi alakadar etmez;. Kanuni metotlar 
üzerinde ve hâdiseler üzerinde hassasiyetle du
racağız. Kanunun 36 ncı maddesine göre suç işlen
miş, askerî mahkemeye gidiyor. Fakat Askerî Usu
lü muhakeme Kanunu tatbik ediliyor. Orda zaman 
aşımında umumi ceza kanununa da atıf vardır. 
Orada âcil mevat diye bir şey yoktur. , Çünkü 
tadil de yoktur. O kendisine has bir yolda yü
rüyecektir. Beyler; hakikaten bu işin sebep ve 
hikmetine bir türlü nüfuz edemiyorum. Tef
siri başka türlü kabul etmek, adalet hisleri
mizi rencide ediyor. Umumi bir kaidedir; ka
nunlar, bilhassa ceza kanunları, bir intizamı 
âmmo meselesidir. Ceza kanunlarında vatanda-

' şm lehine hükümler bulunursa, hüküm geriye 
de teşmil edilir. Yatandasın hürriyet sahasın
da lehine tesiri oldukça derhal makable teş
mil edilerek cezada müessir olur. Bu kadar 
hassas olduğumuz bir müessese karşısında, 
geçen sene çıkarmış olduğumuz bir kanunla 
basın suçlarının süratle niyetleri ve kısa za
manda. intacı gibi ana hükümleri nasıl ikiye bö
lerek vatandaşların bir kısmına .tatbik eder, bir 
kısmına tatbik etmezsiniz? Hadiseyi hangi şe
kilde kabul ederseniz ediniz, tefsirin huzuru
nuza sunduğumuz şekilde kabulü, insanın a-
dalet hislerine daha uygun ve mülayim geli
yor. Bunun dışında Hülriimetimizin noktai na
zarı, sivil vatandaşları tamamen hususi bir malı-
keme olan askerî mahkemeye sevketmek arzu
sunda değildir. Bunu her fırsatta, programı
na sadık- olarak huzurunuzda açıklamış bu
lunmaktadır. Bu itibarla sayın matbuatın bu 
hususlara bâzı yönden temaslarını hakikaten 
yersiz bulmaktayım. Bu bir anlayış ve bir kabul 
ediş meselesidir. Bunun dışında hiçbir mülâha
zanın sayın Hükümet üyelerindo müessir ola
cağını asla kabul edemeyiz. 

Sonra; bir arkadaşım dediler ki, bu nevi dâ
vaları görmekle yetkili mahkemeler diğer .mah
kemelerdir, askerî mahkemelerdir. Burada umu^ 
mi ve hem de hususi mahkeme olan i askeri 
mahkemeye işaret ediyor, buyurdular. Hayır, 
efendim. Kanun metninin yazılışındaki cemi 

' edatı, hususi ve umumi mahkemeye işaret için 
değildir. Türkiye'de bir tane ağır ceza mahke
mesi yok ki, mütaaddit ağır ceza mahkemeleri 
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vardır. Bu itibarla bu işi görmekle görevli 
mahkemeler tâbirini kullanmıştır. Nitekim he
men akabinde acliye ceza mahkemeleri diyor. 
Zaten asliye ceza mahkemeleri mevzuuna gi
ren hususâtta askerî mahkemeye gidecek diye 
en ufak bir endişemi?! olmadığına göre, orada
ki cemi sıygasını nasıl izah edebiliriz? Bu iti
barla maddenin metnindeki cemi sıygasından 
askerî ve umumi mahkemelere işaret edilmiş ol
duğunu çıkarmak mevzuubahs değildir. 

Muhterem beyler, huzurunuzu fazla işgal 
etmiyeceğim. Hangi cepheden bakarsak bakalım, 
vâzn kanun, basın - yolu ile işlenmiş suçlarda 
t e k b i r hedef gütmüştür. Bu : hedef de; tek 
mahkemenin bu işi görmesidir. O. da, normal 
olan umumi mahkemelerdir. (Bravo sesleri); 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (ferrarum) — Aziz 
arkadaşlar, bu kadar hukukçu arkadaşımız 36 ve 
161 nci maddeler üzerinde konuştuktan sonra be
nim gibi bir doktorun bu maddelerden bahset
mesini nasıl karşılarsınız bilmem?. (İyi karşıla
rız sesleri)..Bqn maddelerden bahşetmiyeceğim, 
36 ve 161 nci maddelerin memleketin bugünkü 
durumu, karşısındaki vaziyetinden bahsedeceğim. 
Bu. hususta biraz heyecanlanırsam lütfen bana 
bağışlayınız. 

Aziz arkadaşlar, Basın Kanununun 36 nci 
maddesi mucibince işlenilen suçların, vatanın 
emniyetini . tehlikeye düşürmesi. veya müdafaa 
gücünün azaltılması bakımından 161 nci mad
deye göre, askerî. ihtisas mahkemelerine veril
mesi, bu suretle işlenilen suçlardan dolayı bu 
mahkemelerden , hüküm alınması bugün için 
çok yerinde düşünülmüş ve kanunlaştırılmış bir. 
iştir kanaatindeyim. 

Vatanı tehlikeden kurtaracak ve müdafaa 
gücünü, tamamlıyacak yegâne vasıta ve kuvve
timiz ve- teşkilâtımız, Ordumuzdur. Bu suçla
rın . da ordu ihtisas . mahkemelerinde görülmesi 
çok tabiîdir... 

Aziz ' arkadaşlar, vatanımızda- komünizm 
propaganda ve teşkilâtını öteden beri takip eden 
teşkilâtımız . ve askerî mahkemelerimiz,' hiçbir 
zaman bir tethiş vasıtası olarak düşünülemez. 
Bu suçluların askerî mahkemelerde muhakeme 
olunmaları, bu mahkemelerin bir ihtisas - mah
kemesi olması ve • işlerin- süratle görülmesi ba
kımındandır. • İhtisas mahkemelerinden bir yar
gıç arkadaşın iki ay kadar evvel yüksek Meeli-
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:;;.n 'tapalı' bir oturumunda iki saat süren iza
hatını hatırlamanızı rica ederim. •••-.-

Aziz arkadaşlar, Si 6 nci maddenin yoruma 
müsait olup olmadığından bahsedecek değilim'. 
Geçen Çarşamba oturumunda komisyon sözcüsü
nün yarım saat süren izahını dinledik. Muha
lefet şerhinde de Halil Özyörük üstadımızın 
izahları ile 36 nci maddenin yorumlan'amıyaca-' 
ğını ancak icabederse ayrıca tesis mavzuu ola
bileceğini öğrendik. 

Ben bunlardan, kelime oyunlarından asla 
bahşetmiyeceğim. Benim bahsedeceğim nokta; 
bugün dünya durumu nedir, bu durum karşism-

\ da vatanımızın vaziyeti nasıldır? 36 nci madde
nin yorumlanmasına veya ayrıca bir tesis yapıl
masına zaman ve zemin müsait midir? 

Arkadaşlar; 
' 1. Bugün dünya durumunda cepheler teşek

kül etmiş, komünizm ile demokrasiler karşı kar
şıya gelmiştir ve bu iki cephe arasında vatanı
mız da bir köprü vaziyetinde bulunmaktadır. 

2. Altı sene evvel,, yani 1945 senesinde Rus
larla aramızdaki yirmi senelik dostluk ve ade
mi tecavüz paktı sona erince paktı yenilemek 
için yapılan teklife karşı kominizmin verdiği 
cevabı henüz daha unutmadık. Vatanın kurtarı
cısı, Hükümetimizin kurucusu olan merhum 
Atatürk'ün, vatanda sulh, cihanda sulh deyince 
dost elini uzatanın elini tutarım, üzerime gele
ne de savunurum. Kanuna karşı beş seneden beri 
de komünizm siyasetinin vatanımız hakkındaki 
durumu aynıdır, değişmemiştir. 

3. Arkadaşlar; üçüncü cihan harbi fiilen 
| çoktan başlamış ve tedricî bir surette de saha

larını genişletmekte bulunmaktadır. 
I 4. Vatanda komünizm propaganda ve teş-
I kilâtmın önlenmesine karşı geçen hafta Yüksek 

Meclisin kabul ettiği 141, 142 nci maddelerin 
müzakere ve kabulünde gösterdiği alâkayı da 
hatırlamanızı rica ederim. 

•5. Bütün bu vaziyetler, karşısında .vatanın 
• emniyetini tehlikeye sokacak veya müdafaa gü

cünü kıracak olan ve Basın yoliyle yapılan suç
lar hakkında 36 nci maddenin kelimeleri üze
rinde tefsir cihetine gitmek, dünyanın şu karışık 

i zamanında bilmem ne dereceye kadar doğru 
o l u ı \ .. .,. - . . • - . 

Maddenin tefsiri yoluna gidildiği takdirde 
durumda ne gibi hâdiselerin vukua • geleceğini 
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de Yüksek Meclisin göz önüne alarak kararını , 
ona göre vereceğine şüphe olunmaz. 

Yorum teklifinin reddine dair bir önerge 
takdim ediyorum. Karar Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN-~ Osman Şevki Çiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Ankara) — 

Sayın arkadaşlarım, Reşad Güçlü arkadaşımızın 
yorum önergesi komisyonumuza geldiği yakit, 
biz bunu Karma Komisyon olarak, yani Adalet 
vo İçişleri komisyonlarından müteşekkil komis
yon olarak uzun boylu inceledik ve tartıştık. 
Nihayet arkadaşlarımız ekseriyetle bir karar 
vermiş bulundular. Bendeniz bu karara muhale
fet eden bir arkadaşınızım. Karara muhalefeti- A 
min sebeplerini şimdi birer birer yüksek huzu
runuzda arzedeeeğim. Yalnız arkadaşlarımın 
burada ve gerek raporda belirttikleri hususları 
hülâsatan arzettikten sonra noktai nazarıma ge
çecek olursam o zaman daha tatmin edici bir 
yola baş vurduğumu takdir edeceksiniz. 

Sayın arkadaşlarım, Basın Kanununun 36 
ncı maddesinin, «Basın yoliyle işlenen suçlar» 
ibaresinden vâzıı kanunun kasdı iradesi, mak
sudu nedir diye arkadaşımız bir tefsir önergesi 
vermiştir. Bu tefsir Karma Komisyonda Adalet, 
Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının mü
messilleri huzurunda tartışılmıştır. Arkadaşları
mız şu karara vâsıl olmuşlardır: 

Bu ibareden, suçun mahiyeti ne olursa olsun 
Basın yoliyle işlendiği takdirde, mutlak olarak, 
bu kanunun tâyin ettiği özel muhakeme usulü
ne tâbi tutulduğu kasdedilmiştir, deniliyor. 

Arkadaşlarımızın esbabı muçibesi de şudur: 
evvelâ bu gibi suçlar ağır ceza mahkemelerine 
gidecektir. Çünki Basın Kanununun gerekçesin
de ve 36 ncı maddenin metninde askerî mahke
me mevcut değildir, diyorlar. 

Çünki askerî mahkemelerde (ağır ceza) ve 
(asliye ceza) diye bir ayırma yoktur. Orada 
mahkemeler (alay, tümen, kor ve or askerî mah
kemeleri) adiyle adlanır. Bu itibarla askerî mah
kemeler bu hususta mercii muhakeme değildir 
diyorlar, • ayrıca bir statüye tâbi olmak bakım
dan üç aylık bir müruruzaman konulmuştur. 
Bu itibarla askerî mahkeme bahis mevzuu de
ğildir. En son Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 3 ncü maddesi hükmünü bu kanuna zım
nen ilga etmiştir. (Fakat ilga tam ve şâmil mâ-
nasiyle değil, ancak basın yoliyle işlenmiş olan 
suçlara ait olan kısma matuftur. Askerî olmı- I 
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yan şahısların, yani sivillerin Askerî Muhakeme 
Usulü Kanununun üçüncü maddesinde tesbit 
edilen suçları kavlen veya fiilen işlemiş olması 
halindo bunlar kemakân askerî mahkemeye gide
ceklerdir. Diye mütalâa yürütüyorlar. 

Arkadaşlarımızın tefsir için serdettikleri es
babı mucibe bu merkezdedir. Esbabı mucibeye 
gerek Cihad Baban, gerekse diğer bâzi arkadaş
larımız politik endişe ve mülâhazalar da kat
tılar: «Biz demokratik bir idareyiz, bu kanunun 
ruh ve şümulü ise antidemokratiktir, hürriyet, 
adalet fikrini ortadan kaldırmaktadır» demek
tedirler. Sonra yine: «Bu arkadaşlar» - yani ken
dilerine muarız bulunan arkadaşlar - «üstün ve 
esre hukukunun' muakkipleridir.. Bu itibarla 
bu tefsiri buraya getiren arkadaşlar, şükrana 
lâyik şahsiyetlerdir.» dediler. 

Bilhassa Cihad Baban'm noktai nazarı bu-
duı. 

Sayın arkadaşlarım, basın mensuplarımızın, 
asîl matbuatımızın altı yıl devam eden demok
ratik mücadelesini, Türk demokrasisinin zafer-
yap olması için yaptığı mücadeleyi göz önünde 
tutan Demokrat Parti iktidarı ve onun Hükü
meti iktidara geçtiğimizi takip eden aylar içeri
sinde, Basın Kanununu tasarı olarak Yüksek 
Meclise getirmiş, Yüksek Meclisin Adalet ve İç
işleri komisyonları karma olarak hakikaten ta
sarı üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Bende
niz o zaman da Adalet Komisyonununun bir 
üyesi idim, o tasarı üzerinde çok alâka ile dur
duğumuz keyfiyetini arzedeyim: 

Basın mensupları arkadaşlarımızı dahi Suko-
misyonumuza çağırmak suretiyle, basma, basın 
mensuplarına karşı iktidarımızın, Demokrat 
Parti iktidarının büyük sempatisini ifade etmiş 
idik. milletvekilleri başyazar arkadaşdarımız me
saimizi takip etti. Kendilerinin noktai nazarla
rını hürmetle ve hassasiyetle dinledik. Basın 
mensupları, hiçbir hak ve salâhiyetleri olmadık
ları halde komisyon hariminde mutena bir mev
ki ihraz ettiler. Kendilerinin fikirlerine yer ver
dik. Basın mensubu arkadaşlarımızın noktai na
zarları kahir bir ekseriyetle tasarıda ve kanunda 
yer aldı. 

Nadir Nadi Selim Rağıp Emeç ve Cihad Ba
ban arkadaşlarımı^ müstemirren bu tasarının 
müzakeresi keyfiyetini tfıkip buyurdular. Huzu
runuzda her üç arkadaşı da bu kürsüye davet 
ediyorum; acaba o ana kadar askerî mahkemede 
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muhakeme edilmekte bulunan basın suçları |key- I 
fiyeti bu bütün müzakere ve münakaşalar 
sırasında bir defacık olsun bahis konusu oldu 
mu, olmadı mı? Katiyen olmadı arkadaşlarım. 

Askerî mahkemede görülmekte olan basın 
suçlarını ilgilendirmiş olsaydı, yine Heyeti 
âliyenizden istarham ediyorum; bizim Meclis 
çalışmalarını tanzim eden İçtüzük gereğince 
Millî Savunma Komisyonunun bir noktai na
zarı, bir mütalâası alınmak gerekir miydi, ge
rekmez miydi? Gerekirdi, orada Millî Savunma 
Bakanlığı temsilcisi bulunur. muydu,v bulun
maz iniydi? Bulunurdu arkadaşlar. 

Geçen gün Adalet Komisyonuna Aske
rî Muhakeme Usulü Kanununun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında bir tasarı geldi! 
Bu tasarı seferde, hazarda bâzı askerî cürüm
lerin takibi kcyfiyetiyle cezaların teciline mü
tedair bir tadil tasarısı idi. Bu tasarı Adalet 
Komisyonuna gelmeden önce Millî Savunma Ko
misyonuna gidiyor. Çünkü askerî kazayı ilgilen
diriyordu. bu, ilgisi dolayısiyle Millî Savunma 
Komisyonu tasarı üzerinde gerekli münakaşayı 
yapıyor, raporunu tanzim ederek Adalet Komis
yonuna gönderiyor.. 

Şimdi Millî Savunma Komisyonunun, Millî 
Savunma Bakanının veya temsilcisinin huzuru 
olmadan, noktai nazarı ve mütalâsı alınmadan 
biz nasıl olur da teessüs etmiş olan bir sistemi, 
askerî kaza sistemini, askerî kaza sistemi içinde 
basın suçlarının muhakemesine ait bir usul, bir 
kaide ve bir nizamı birdenbire ortadan kaldıra
cak olan bir tasarıyı münakaşa ederdik? İşte işe 
buradan başlıyorum arkadaşlar. İtiraf etmek 
yerinde olur ki, basın suçlarının askerî mahke
melere taallûk eden kısmı, bizim varidi hatırımız 
olmadı. Gayet samimiyetle ve sadakatle arzede-
yim, bunu düşünmedik, milletvekili olan matbu
at mümessili arkadaşlarımız da buna temas etme
diler, ufak bir işarette bulunmadılar. Hükümet 
tarafından da böyle bir şey yoktu. Biz sadece ge
len tasarıyı şu hava ve şu tesir altında münakaşa 
ve mütalâa ettik. Biz sadece ve sadece o güne kadar 
umumi mahkemelere giden basın suçlarının 
durumunu düzenlemek fikri üzerinde durduk. 
Biz tasarıyı o güne kadar görülmekte olan ba
sın dâvalarını tanzim etmek gayesine matuf te
lâkki ettik. Askerî mahkemelerde görülmekte 
plan basın suçları asla ve katiyen bizi ilgilen
dirmediği için bu nokta meskût kalmış bulun- | 
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maktadır. Şimdi vaziyet bu merkezde iken ar
kadaşlarım bir tefsirle bu meseleyi hallü faslet
mek yoluna gitmek istiyorlar. Tatbikatta, tat
bikatçı olan kimse, kanun vâzıımn o maddeden, 
o maddedeki o ibareden neyi kast ve ifade et
tiğini anlayamıyacak, tereddüde düşecek, bu 
itibarla, kanun vâzıımn, kanunu tedvin ederken 
taşıdığı hakiki kast ve ifadesinin ne olduğunu 
tâyin ve tesbit edemiyecektir. . 

Neticeyi arzediyorum : Karma Komisyon 
olarak biz Basın Kanununu çıkarırken asla ve 
kat 'a askerî mahkemelerde görülmekte olan 
basın suçlarının askerî mahkemelerde görülme
mesi keyfiyeti varidi hatır, olmadı, müzakere ve 
münakaşa mevzuu olmadı. Binaenaleyh, şimdi 
kendimizi tazyik ederek, demokratik ruh ve zih-
niyetşudur diyerek, hak ve adaletin muktezası 
ve demokrasinin icabatı budur diyerek, o mad
deye başka mâna vermek hakkına malik de
ğiliz. 

Şimdi arkadaşlarım; bunu arzederken, istid-
raten işaret edeyim ki, bendeniz şahsan Demok
rat Parti Programının (vahdeti kaza) ya ait olan 
maddesine, prensibine yürekten inanmış ve bu
nun bir an evvel hakikat olmasını dilemiş olan 
bir arkadaşınızım. Sivil vatandaşımızın askerî 
mahkemelere gitmemesi kanaatini perverde eden 
ve bu tezi müdafaa edecek olan bir arkadaşını
zım. Bu keyfiyet başka, şimdi müzakere etti
ğimiz mevzu başkadır. Biz şimdi bir tefsir mu-
vacehesindeyiz, bir kanun tedvin etmiyoruz, 
ki demokratik .(zihniyet budur) diye mütalâa
da bulunalım. Biz nihayet bir maddenin tef
siri ile meşgulüz. Maddenin tefsiri ile meş
gul olurken, kanun vâzıımn bu maddenin vaz'-
mdan maksadının ne olduğunu mütalâa edeceğiz 
ve sadece bu çerçeve içinde kalacağız ve o çerçeve
nin dışına çıkmıyacağız. Bu çerçeve dâhilinde 
görüşlerimizi arzederken buna başka bir mâna 
vermeye hakkımız yoktur. 

Şimdi arkadaşlarımın kabul ettiği noktai na
zara yer verecek olursak arkadaşlar, Askerî Mu
hakeme Usulü Kanununun üçüncü maddesini 
mülga addetmek icabedecektir. Askerî mahkeme
ler evvelâ askerî şahısların fiil ve hareketlerini, 
Askerî Ceza Kanununda yazılan ve askerî cürüm 
sayılan fiil ve hareketlerini nazara almıştır. 
İkincisi; Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
birinci maddesindeki bir fıkra, askerî şahısların 
Türk Ceza Kanunu mucibince işlemiş oldukları 
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suçlardan askerî vazifelere taallûk eden, askerî 
kışlada işlenen suçlarını dahi nazara almıştır. Bir 
de ayrıca zamanın ehemmiyetine,' memleketin bü
yük menfaatine ait olmak üzere üçüncü maddeyi 
tedvin etmiş bulunmaktadır. Üçüncü madde di
yor ki, şu aşağıdaki suçları işliy enler kim olursa 
olsun askerî mahkemede muhakeme edilirler. O 
suçlar nedir? Arkadaşlarım oraya dokunmadılar. 
Müsaadenizle o suçlara ben temas edeyim: O suç
lar şunlardır: Vatana ihanet, millî savunma va
sıtalarını tahrip,' millî savunmaya ihanet, millî 
mukavemeti kırmak, orduyu isyana teşvik ve tali-. 
rik" etmek ve bilhassa millî mukavemeti kırmak 
ki, 161 nci maddedir. j 
••" Sonra, 141 ve 142 nci maddeler ki, geçenlerde 

burada kabul etmiş bulunuyoruz, komünistliğe 
ait suçlardır. Bu 141 ve 142 nci maddelerdeki 
suçları askerî karargâhlarda ve askerî müesnse-
selerde işliy en her kes askerî mahkemede muha
keme edilir. 

' Ş i m d i arkadaşlarımı zrn telâkkisine ' gi
decek olursak vaziyet şöyle oluyor: Askerî bir 
şahıs mafevkine fiilen hakaret ederse, askerî mah
kemede yargılanacaktır. Ama yine âmirine neş
ren, yani basılmış bir yazıyla hakaret edecek 
olursa o zaman bu, şahıs basın mahkemesinde 
muhakeme edilecektir. Yani askerî mahkemenin, 
askerî kaza müessesesinin dayandığı temelleri 
biz doğrudan doğruya ortadan kaldırmış olacağız 

•..Danasını arzedeyim, bir askerî şahıs emrinde 
olan bir müessesede komünistlik tahrikatı yapa
cak olursa, askerî mahkemede muhakeme edile
cek, fakat bu tahrikatını bir beyanname ile ya
pacak olursa onu askerî mahkemeden alacak, ba
sın mahkemesine vereceğiz. 

Şimdi bu nasıl olur arkadaşlar? Askerî ka
zayı bölüyoruz. Nasıl bölüyoruz biliyor musu
nuz? [Tefsir yoliyle. Tedvin ve tesis yoliyle böl-
meyp,|amadeyim, arkadaşınım bole bir teklif ile 
gelmesi halinde kendisini desteklerim. Fakat 
tefsir | yoliyle, dar çerçeve ile bu gayeye, bu he
defe yarmaya imkân yoktur. (Bravo sesleri) 
Vaziyet budur-arkadaşlar. 

Şimdi 3 ncü maddede diğer suçlar, Millî Mü
dafaayı kırmak, Millî Müdafaa aleyhinde hare
ket etmek, Millî Müdafaa vasıtalarını tahrip 
etmek suçlarını bir sivil vatandaş kavlen ve fi
ilen yjapacak olursa, askerî mahkemeye gide
cek. Şayet bu suçları neşir yoliyle yapacak olur
sa Basın Mahkemesine gidecek. Şu halde arka-
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daşlar, siz birrkaza.müpsş^sesinin,mahiyeti üze
rinde durmuyorsunuz. Asıl üzerinde durulması 
gereken nokta da budur. Eğer askerî kazanın 
mahiyetinde, esasında bir değişiklik yapmak 
istiyorsak, onun yeri bir tefsir müessesesi de
ğildir. Bu işin doğrudan doğruya bir tedvin, bir 
tesis yoliyle karara bağlanması gerekir. 

Arkadaşlar üçüncü madde ve diğer ilgili 
maddeler; zımnen lâğvedilmiş dediler. Ben böy
le bir şey bilmiyorum, arkadaşlar.. Zımnen ilga, 
bir müesseseyi, askerî kaza müessesesini bölü
yor, oradaki nizamı dağıtıyor, ondan sonra bu
nu, zımnen ilga yoliyle yapmış oluyoruz. Buna, 
ne ceza hukuku ve ne de hukuk prensipleri ce
vaz vermez. 

HAMtD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Han
gi hukuk prensipleri, umumi lâflar bunlar. 

OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 
Müsaade buyurun, ne yapalım? Kendilerinin 
yüksek lâflarım dinledik, biz de umumi lâfları 
ederiz. 

Şimdi Basın Kanununun 42 nci maddesi ne 
söylüyor? 

1881 sayılı Matbuat Kanunu ve tadilleri 
kaldırılmıştır, diyor. Vâzıı kanun ve kanun ta
sarısını hazırlıyan encümenler.. Ve encümenle
re bu tasarıyı götüren Hükümet, eğer askerî 
kaza müessesesinde bir değişiklik yapmayı istih
daf etmiş olsaydı acaba buna işaret etmez miy
di, edemez miydi arkadaşlar etmemiştir (Etmiş 
sesleri) 

1881 sayılı Kanun kaldırılıyor. Diğer kanun
lar ise ayakta durmaktadır arkadaşlar. 

Sonra, yine arkadaşlar bahis mevzuu ihtilâf
tan bahsettiler. Arkadaşlar, zaten bir tefsirin, 
evvelâ bir ihtilâftan dolayı, bir tereddütten do
layı ve bir şüpheden dolayı gelmesi lâzımdır. 
Yalnız Necip Bilge arkadaşımız çıktı, asıl tefsir 
önergesi sahibi misal vermedi. Yalnız Necip 
Bilge arkadaşımız bu 36 nci maddenin tatbiki 
üzerinde bâzı ihtilâflar belirmiştir dedi. İhtilâf 
diye ileri sürdüğü keyfiyet de Askerî Yargıta-
ym vazife ve salâhiyet babında vermiş olduğu 
bir karar.. Fakat o karara savcı itiraz etmiş ve 
heyeti umumiyeye gitmiştir. Heyeti umumiyede 
hususi dairenin kararını bozmuş, kanun vazı-
nm hakiki maksadının o, olmadığını ve o işte 
askerî, mahkemelerin . vazifeli olduklarını be
lirtmiştir, ihtilâf bu değildir, ihtilâf şöyle 

210 



B : 38 11. 
olur. Cumhuriyet savcılığı diyecek ki, bu basın 
dâvasına ben bakacağım, âmiri askerî de diye
cek ki, ben bakacağım, arada bir çekişme olacak, 
ve yahut birisi diyecek ki sen bakacaksın, di
ğeri ise sen bakacaksın diyecek, işte ihtilâf 
böyle olur. Halbuki tatbikatta, fiiliyatta böy
le bir ihtilâf, böyle bir tereddüt ve şüphe u-
yandıran bir vaziyet mevcut değildir. O iti
barla bu keyfiyet mahallî tefsir değildir. (Kâ
fi sesleri, vaziyet tavazzuh etti sesleri) 

Bir arkadaşım, sadece 161 nci • maddeden 
bahsettiler. Halbuki burada 161 nci madde mev-
zuubahis değidir. Biz burada bir müessesenin, 
bir sistemin, bir nizamın üzerinde durmak mec
buriyetindeyiz. Nizam değişecekse hakikaten 
Türk Milletinin iradesine uygun şekilde de
ğişecektir. Değişmiyecekse öylece kalacaktır. 
Fakat bunu Adalet Bakanı arkadaşımız karma 
komisyonda sarahatle ifade ettiler. Dediler ki; 
Hükümet bu mevzu üzerindedir. Hükümet böy
le bir tasarıya Meclise getirmiyecek olursa her 
birisi kanun teklif etme hakkına malik olan 
arkadaşlarımız bu ruhu harekete getirebilirler. 
Binaenaleyh arkadaşlarımızın bir tedvin mev
zuu olan bu keyfiyeti tefsir yoliyle hallet
meye gitmelerine bence imkân yoktur. 36 nci 
maddenin tedvini sırasında askerî kaza mües
sesesi düşünülmemiştir. Binaenaleyh bu ışık 
altında kararlarınızı vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlarımızın hep
si konuşmamakla beraber, geçen birleşimden ka
lan ve bu birleşimde ayrıca verilen yeterlik 
önergeleri vardır. (Reye reye sesleri, yeter ye
ter sesleri) (kaç kişi konuşacak sesleri) 

11 kişi daha söz almış bulunmaktadır. (Re
ye reye sesleri) 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
' Durum tamamen aydınlanmıştır. Müzakere

nin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. Özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Tefsir talebi konuşmaları kâfidir. Oya vaz'-

ını arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Kocaeli 
Suat Başol Ethem Vassaf Akan 

Yüksek Başkanlığa 
İki celseden beri devam edçn 36 nci madde-
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nin tefsiri hakkında aydınlandık. Müzakere kâ
fidir, teklifini arzederim. 

Eı'zurum 
Fehmi Çobanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bu konuda kâfi derecede konuşuldu. Mesele 

tavazzuh etti. Müzakerenin kifayetinin oya ko
nulmasını arzederim. 

Aydrn 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Başkanlığa 
Basın yolu ile işlenen suçlar hakkında istenilen 

tefsir üzerinde kâfi görüşmeler olmuştur. Me
sele aydınlanmıştır. Muza köre kâfidir. Oya 
konulmasını arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır, kifayeti müzakereyi 

teklif ederim. 
Balıkesir 

Ali Fahri İşleri 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz istiyen 
Celâl Yardımcı arkadaşımıza söz veriyorum. 

CELÂL YÜARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 
Yeterlik takririnin aleyhindeyim, fakat niçin 
aleyhinde olduğumu mevzuumun başlıklarını 
söylemek suretiyle esasa girmeden izah edece
ğim. 

36 nci maddenin sarahatine baktığımız za
man birde yorum fıkrasına baktığımız za
man bir kere daha Heyeti Celilenizin bunu oku
ması lüzumu bulunduğunu göreceksiniz. Yorum 
fıkrası âdeta maddeyi tadil ediyor, ağır cezayi 
falan da kaldırıyor. ... (Esas sesleri). 

Sebeplerini izah ediyorum, esas değil.. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Usul bu ise 

ben de bu usul hakkında söz istiyorum. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Takririn 

aleyhinde konuşuyorum, neden aleyhinde oldu
ğumun mucip sebeplerini izah ediyorum. 

BAŞKAN — Celâl Bey, esasa girmemenizi 
rica edeceğim. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Esasa 
girmiyorum, Reis Beyefendi. Niçin takririn 
aleyhinde olduğumun mucip sebeplerini izah 
ediyorum. Takririn reddi veya kabulü nasıl 
tâyin edilecektir! 
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. ' 2.. Görev meselesi; izah • edildi. Askerî malı- • 

kemenin de görevi vardır, sivil ; mahkemenin de 
görevi yardır,, , ; r . 

3; Ağır cezalı suçlar-. Yalnız sivil mahkeme
lerde, değil askerî mahkemelerde de ağır cezalı 
suçlar yardır. 

Binaenaleyh bütün bunları izah edebilmek 
için kifayeti müzakere takririnin reddine karar 
verilmesini rica ediyorum. • 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri okundu. 
Usul gereğince, aleyhinde söz istiyen bir arkadaşa 
da söz verdim. 

Bu itibarla müzakerenin kifayetini kabul bu
yuranlar lütfen işaret buyursunlar... Etmiyen
ler... Müzakereler kâfi görülmüştür. 

Üç önerge daha vardır, onları da okuyacağız 

Yüksek Başkanlığa 
Basın Kanununun 36 neı maddesinin yorum

lanması hakkındaki Karma Komisyon raporunun, 
vâzıı kanunun maksadına aykırı bulunmasından 
ve bahis mevzuu meselenin ancak bir tedvin, ve 
tesis yolu ile mümkün olduğundan dolayı reddini 
arz ve teklif ederiz. 

Kütahya İsparta > 
Mecdet.Alkin , Kesit Turgut 

Mardin Bilecik 
Kemal Türkoğlu Keşşaf Mehmet 
Kütahya Ankara 

Ahmet Gürsoy Osman Şevki Çiçekdağ 
Kütahya Kütahya 

Ahmet Kavuncu Asım Gündüz ... 
Kütahya Kütahya 

Süleyman Süruri Nasuhoğlu Yusuf Aysal . 
Seyhan Samsun 

Sinan Tekelioğlu (Okunamadı) 
Kütahya 

Remzi Koçak 

Yüksek Başkanlığa 
Başm Kanununun otuz altıncı maddesinin 

yorumlanmasının, reddinin Yüksek Meclise arz 
ve teklifini rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Fehmi Çobanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tefsiri istenilen Basın Kanununun 36 nci 

maddesi sarih ve yorum yolu ile halledilmeye 
muhtaç bir ipham ve vuzuhsuzluk bulunmadığın
dan yorum hakkındaki raporun reddini arz ve 
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teklif ederim. -? l 

İzmir Milletvekili 
Halil özyörük 

1 BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Dikkatinize arzedeceğim. Yalnız her hangi bir 
tereddüde mahal kalmaması için izah etmek mec
buriyetindeyim. 

önergeler komisyon raporunun reddi mahi
yetindedir. Komisyon ekseriyetinin verdiği ka
rar yorum fıkrasının kabulüne mütedairdir. Bu 
itibarla bu önergeleri kabul şeklinde işaret bu
yuranlar, komisyon raporunu reddetmiş olacak
lardı*. 

KEŞ AD GÜÇLÜ (Seyhan) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Reşad Bey, oylama sırasında 

söz verilmez. . 
Raporun reddi mahiyetindeki önergeleri re

ye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Komisyon raporu reddedilmiştir. (Alkışlar). 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı 

•. bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı tarafından yapılacak yenileme muamele
sine dair kanun tasarısına (273) oy verilmiştir. 
(262) kabul oyu, (11) ret oyu verilmiştir. Bina
enaleyh tasarının kanunluğu (262) oyla kabul 
olunmuşun. 

Efendim müsaade ederseniz ufak bir kanun 
daha vardır, onun müzakeresine geçelim. 

. 4. — Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu raporu 
(1/298) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen. var 
mil Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesine karar verilmiştir. 

Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât ve Va
zifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE ' — Konya Ovası Sulama 
idresinin Teş't'Ut ve Vaz'lclcrı hal kındaki 3538 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

' Madde 1. — Konya Ovası Sulama İdaresi 

[1] 1.00 sayılı basmayazı tutanağın sonund'adır. 

— 212; ~~ 



B : 38 11.2 
Bayındırlık Bakanlığı Sular Umum .Müdürlüğü 
teşkilâtına bağlı olarak yüksek mühendisler ara
sından seçilecek bir müdürün idaresinde işletilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde'hakkında söz istiyen?.. 

1952 Ö : 2 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul, etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. u ; J 

, ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. ; 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
On dakika istirahat veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

«B3SS >-©•<( 

İ K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 18,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikri Apaydın 
KÂTİPLER: Ömer Mart (Çanakkale), Said Bilgiç (İsparta) 

s3e> 

BAŞKAN -^-Çoğunluk .yoktur. 13 Şubat 
1952 saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi ka

patıyorum. 
kapanma saati : 18,35 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

r!'.;,'.''"'. 

A — YAZILI SORTJ VE CEVAPLAR 

1.— Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, 1934 - 1951 yıllarında memleketimizdeki 
tütün istihsal miktarının neden ibaret olduğuna 
dair yazılı sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcalı'nın yazılı cevabı (6/578) 

B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakan

lığınca yazılı olarak ' cevaplandırılmasını rica 
ederim, saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

1934 - 1951 yıllarında memleketimizde tütün 
istihsal miktarları nedir? 

T. O. 
Gümrük ve Tekel . • 12, I I . 1952 

'Bakanlığı 
İnceleme ve Denetmeleme 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 1108 

Eki : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Kanunlar Müdrülüğü : 
•9. I I . 1952 tarihli 6/577 -3093/6763 sayılı 

yazılarına C : 
'Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu 'mm 
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yazılı, soru: önergesiyle' istediği malûmat aşağı
da arzedilmiştir. . • . , : , . 

r Derin saygılarımla arzederim. 
' ' '• Gümrük ve Tekel Bakanı 

S. Yırcalı 

Mahsul 
.Zıh. 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Ambarlanan miktar 
Kilo... 

36.630.670 
36.904.434 
75.919.880 
72.654.201 
58.771.336 
65.416.062 
71.314.595 
54.620.563 

19Ö2 
Mahsul 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Ö : 2 
.;: Ambarlanan miktar 

Kilo 

61.763.571 
52.423.622 
61.320.264 
69.547.768 
97.918.418 

101.871.862 
83.032.104 

100.02S.150 
92.731.760 (1) 
82.985.561 (2) 

(1) Henüz katı rakamlar gelmemiştir, 
(2) Tahrire nazaran, talimini, 92 milyon ci

varındadır. 

- * • • « 

DÜZELTÎŞ 

Bu tutanağın sonuna bağh 62 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır. 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

31 
27 

Geea hâkimleri 
Ceza Kanunu 

Ceza Muhakemeleri 
Ceza Kanununun 

\>a<\ 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bo 
nbların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesine 

dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 

/Muhlis Ete '.>• 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettih Onat 
Akii Sariöğhı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfı Ülkümen | 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

Üye sayısı : 487 
Öy verenler .,•:. 273 • 

Kabul edenler : 262 
' Reddedenler :' 11 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 211 

, Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
I BİLECİK 

Keşşaf Mehmet KuV'kut 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri.Okeuoğhı 

1 BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil 'Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmantar 
Bedi Enüstün : ':'' 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Ötrnân ''• 

ÇORUH 
Mecit Bumiri 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

j Hasan Ali Vural 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refct Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizöğlu 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Ösma ' ' > 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney ;,: 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren • 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GÂZlANTEB 
Ekrem Cenani 

I Samih İnal 
Galip Kııı6ğlu> 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

i GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk. 
Tahsin inanç 
Doğkn Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüf eköioğlu 

GÜMÜŞÂNE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdullah Çilli ' 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yürtman 

İÇEL 
Hüseyin F ı r a t ' ' 
Salih tnankur ' 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 



Ihsau^AItmel ; • 
Alivre Yaram Bayat-
Faruk ;Nafiz Çamhbel 
Hadi Hüsman 
Salih, Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Ahmet Topçu 

İZMlR 
Halide Edib A di var 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık'Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
.Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezler'- Ta'şkıran 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Deveîioğlu 
Kâmil Gündeş, 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rıfat özdeş 

KOCAELt 
Ethem :•• Vassaf Akan 

Ekrem Alican I 
Hamdi Başak 
Salih Kalemeioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim öhhon 
Lûtfi Tokoglu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik | 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan, Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhöğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Dogatı 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin j 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lütfi Karaosman-
oglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 

I Kâzım Taşkent 
I Muhlis Tümay I 

Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen•:-.:, 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu; 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
I Refet Aksoy 
| Hamdi Şarlan 

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

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

I SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

I Cemil Yardım 

vSlNOB ,^-J-
Nuri Şertoğlu 

SİVAS 
Nâzını Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanc 
Fevzi Çubuk-
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen. 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
•Hasan Saka ! • 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlü 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açana! 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan ÜçÖz 

i ZONGULDAK 
Suat Başol 

l Esat Kerimol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni YurdabayTak 
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/ lieddentenler J 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
ERZİNCAN 

Şemsettin Günaltay 
MALATYA 

İsmet İnönü 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Alırned Veziroğlu (İ.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
(t) 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Birierbay 
Ham di Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
AH Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Ü.) 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

Mehmet Kulu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Naş/it Fırat 
Atıf Topaloğlu 

TOKAD 
Zihni Betü 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya Imtılmıyanlar] 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ . 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Rai:!' Aybar 
Egâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey (t.) 
Hulusi Köymen (Ba
kan) 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz (î.) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar v 

Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Hıza Sağlar 
Zilini Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 

Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Y ıısuf Kâmil Aktuğ (1.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Nahid Pekean 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinoğlu ( Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmeu 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven-

HATAY 
Abdürrahman MeJek 
Gel âl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 

İSPARTA 
trfau Aksu 
•Tahsin- Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato (î.) 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
(D 
Mithat Benlcer 
Fuad Hulusi Dem ireli i 
(t) 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes Başba
kan) 
Mükeı-rem Sarol • 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü. Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (1. Ü.) 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapahi 

a« 



Ekrem Hayri Üstündag 
(Bakan) •• 

KARS 
Lâtif- Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rıfat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Ham di Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Ali,,Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ür'güblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan * | 

B : 38 11.2 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman (t.) 

MANİSA 
.Faruk'İ lker (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdııll ah Suphi Tan
rı över 

M AR AŞ 
'Abdullah Aytemiz (1.) 
Ahmet Bozdağ . 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal. 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Fahri Koşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü | 

, [Açık Millet 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 

.1952 0 : 2 
1 ORDU 

Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik ileri (Bakan) 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik' Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SÎİRD 
Baki Erden 

| SİNOB 
Muhtar Acar 

i Server Somun cuoğlu 
AH Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

vekillikleri] 
ı 
ı 

•• ' 1 " 

[ TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
, Feridun Ayalp 

TTîiQflff O v a l 
X J L C İ O C L 1 1 V/JLCIJ. 

Reşit Kemal Timuroğlu 
VAN 

İzzet Akın 
YOZGA.D 

Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yusuf Muammer Ala-
kant (I.) ' 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza İneealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
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S. S A Y I S I : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağ
lı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması ve 4871 sayıl* 
Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /332) 

T. C. 
Başbakanlık l . I I , 1.952 

.'.Muamelât &end Müdürlüğü - . ' i''"v •.": ''"^'"'." ~ '"" '-.' 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2262, 6/357 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memurları Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetveli ile 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve. Sosyal Yardım Bakanlı
ğı kısmında değişiklik yapılmasına ve 4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının kal
dırılmasına dair adı geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . I . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte ••su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

•Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketin umumi sağlık durumunun İslahı için sağlık hizmetlerinin tevsiine zaruret görülmüş 
ve bu hususu sağlamak maksadiyle lüzum görülen kadrolar tasarıya bağlı (1) sayılı cetvelde göste
rilmiştir. 

Yeni açılacak hastane, sağlık merkezi ve dispanserlerinin başhekimlerine verilecek ek görev taz
minatını gösteren (2) sayılı cetvel tasarıya eklenmiştir. 

Mücadele teşkilâtının bir elden idaresi ve mücadele teşkilâtında vazife gören sağlık memurlarına 
her nevi hastalık mücadelesinde hizmet verilmesini temin için bu memurların lise derecesinde tahsile 
sahip sağlık memurları okullarından- mezun olanlardan terekküp etmesinde zaruret gösterilmiş ve 
bugüne kadarki tatbikatta bunu teyit eylemiştir. 

Bu sebeple 4871 sayılı Sıtma Savaş Kanununun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ile aylıklı sıtma 
sağlık memurluğu kadrolarına geçirilmeleri kabul edilen ücretli sıtma sağlık koruyucularının, tah
silleri bakımından memur olmak vasfını haiz olmadıkları ve bu hakları dolayısiyle her nevi hasta
lık mücadele hizmetlerine elverişli bulunmadıkları ve fevkalâde bir zamanın icabı olarak çıkarılan 
Sıtma Savaş Kanununun istisııaen tanıdığı bu hakkın' göz önünde tutularak devamı için bugün 
ortada bir sebep ve zaruret kalmadığından bu hükmün yürürlükten kaldırılması için tasarıya 3 ncü 
madde ilâve olunmuştur. 

Yalnız kanunun yürürlüğe gireceği tarihte 5 hizmet yılını ikmal etmiş olup da ve açılacak kurs
larda muvaffakiyet gösterecek olan koruyucuların müktesep haklarına riayet olunarak bunların ma-
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aslı kadrolara geçirilmesi imkânını sağlamak maksadiyle kanuna geçici 3 ncü madde cldenmiştir. 
Hıfzıssıhha Okulunun yeniden teşkili dolayısiyle bu okulun (L) cetvelinde mevkuf bulunan kad

rolarının kadroya geçirilmesi için (3) sayılı cetvele bu kadrolar dercedümiştir. ' 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinde yeniden açılacak B. C. O. şubesiyle Kızılcahamam'daki 

orman tesislerinin kimsesiz çocuklar" yurdu ittihaz edilmek üzere başkanlığımıza devri dolayısiyle bu 
müessesenin açılmasını temin için lüzum görülen ücretli kadrolar (D) cetveline eklenmiştir. 

Yukarda mâruz yeni teşkilâtın icabettirdiği ödenekler 1952 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine tama
men konulmuştur. ','-:; 

1952 senesinde^ yeniden yapılacak hizmetler sır asiyle aşağıda arzolunmuştur. 
. 1. Hıfzıssıhha Okulu : < ! 

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlerine, Hükümet tabiplerine sâri hastalıklarla mücadeleye memur 
edilen diğer etibbaya yabancı memleketlerdeki ilmî ve fennî teceddüdün nazari ve amelî tedrisini yap
tırmak ve koruyucu hekim yetiştirmek ve mevcut hekimlerle sağlık teşkilâtının ilmî kabiliyetlerini 
artırmak suretiyle vatandaşların sağlığına daha iyi hizmet edilmesini temin maksadiyle zamanla
man tekâmül kursları açılması için hâsıl olan zarurete binaen, 1949 yılında kapatılmış olan Hıfzıssıhha 
Okulunun yeniden ihyası zaruri görülmüştür. 

2. Sağlık merkezleri : ; . 
Âcil vakalarda ilk tedavi usullerini derhal tatbik ve doğumları takip vo temin etmek, mmtakası 

dâhilinde bulunan köylerde bilûmum hastalıklarla mücadelede bulunmak üzere Garp memleketlerin
de olduğu .gibi memleketimizde de koruyucu hekimlik yönünden önemli konu teşkil eden sağlık mer
kezlerine yurdumuzun hemen her kasabasının muhtaç bulunduğu aaşikârdır. 

1950 yılında 39 iken 1951 yılında 36 ya iblâğ edilen bu müessese adeline 1952 de 30 daha 
ilâvesine zaruret hâsıl olmuş bu ihtiyaç, milletvekilleri ile halkın devamlı müracaatları ile te
yit olunmuştur. ' • 

Halkın bu mühim arzusu yerine getirildiği takdirde umumi halk sağlığı teminat altına alın
mış olacaktır. 

3. Bucak Hükümet tabipleri : 
Yurdumuzun, coğrafi durumu itibariyle bucakların il ve ilce merkezine uzak bulunması il

çelerde olduğu gigi bir kısım bucaklarda da Hükümet tabipliği ihdasını zaruri kılmakta olduğun
dan bu husustaki mütevali müracaatları karşılamak ve il ve ilce merkezine uzak olan mesafede 
bulunan 40 bucakta Hükümet tabipliği ihdas ederek halkın sağlığını kısmen korumak maksadiy-
lo 40 Hükümet tabipliği kadrosunun ilâvesi zaruri görülmüştür. 

4. Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları : 
Genel muvazeneye dâhil hastanelerin bir kısım servisleri kadro imkânsızlığı yüzünden faali

yete geçirilememekte olması sebebiyle uzak vilâyetlere berayi tedavi gitmek mecburiyetinde kalan 
mahallî halkn çektiği maddi ve mânevi ıstıraba son verilmek üzere lüzumlu mütasassıs kadrola-
rınin istihsaline zaruret görülmüş ve bu suretlo genel muvazeneye dâhil Devlet ve verem 
hastanelerinin açılamıyan servislerinin açılması ve bu tesisler için lüzumlu görülen mütahassısla-
rın yetiştirilmesini sağlamak maksadiyle de asistan kadrosu teklif olunmuştur. 

5. Doğum be çocuk bakım evleri : 
Manisa'da inşasına başlanmış ve fakat natamam kalmış olan doğum evi binasının inşaatının 

ikmal edilerek faaliyete geçirilmesini ve halkın hizmetine tahsis edilecek hale gelmiş bulunan An
takya ve. Mersin doğum evlerinin, açılmasını temin için lüzumlu kadrolar teklif olunmuştur. 

6. Deri ve tenasül hastalıkları dispanserleri : y 

Beynelmilel Anlaşma gereğince biri İskenderun ve diğeri Zonguldak'ta olmak üzere iki deri ve 
tenasül dispanserinin açılması mecburiyeti hâsıl omraştur. 

Bu müesseselerde yabancı bandıralı gemilerdeki mürettebatın frengi bakımından muayene ve te
davileri yapılacağı için icabeden kadrolar teklif olunmuştur. j .. 

7. 100 köy göz tedavi evi : 
Trahom bölgesine dâhil 14 vilâyette üç milyona yakın vatandaş mevcut olup bunların takriben 

(S. Sayısı : 99 ) 



% 44 ü yani 1 300 ÖOO ini bu hastalığa müptelâ olduğu mevcut teşkilâtımızın bunların onda birini 
tedavi edilebilecek durumda bulunduğu nazarı itibara alınarak şimdilik 100 köy göz tedavi evinin 
açılması lüzumlu görülmüştür. 

8. Verem dispanserleri : , , ^ . 
Yurdumuzda 1951 yılma kadar 11 verem dispanseri açılmıştır. 
Bu müesseselerin faaliyetlerinden iyi neticeler alınmıştır. 
Buna ilâveten verem taramaları yapılmak ve sanatoryum ve hastane tedavisi görmüş olan has

taların tedavilerine devam etmek üzere hastalığın kesif bulunduğu mahallerde şimdilik 11 dispan
serin açılmasında katı zaruret bulunmaktadır. 

9. Ebe Okulu : ' 
Genel muvazene ve özel idareye ait nisaiye servisi bulunan hastanelerde doğum evlerinin ve 

belediyelerin ihtiyacı İstanbul Ebe Yrdunun senede verdiği 15-20 aranmdaki mezunlarla karşılan
masına imkân görülememekte olduğundan yurdun ebe ihtiyacını karşılamak makşadiyle Ankara 
Doğum Evinde 1952-1953 ders yılından itibaren aynı şartlarla bir ebe okulunun açılması zaruri 
görülmüştür. 

10. Kimsesiz çocuklar yurdu : - • 
Kızılcahamam'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş bulunan binaların Bakanlı

ğımıza devredilmesi dolayısiyle bu binalarda 3 -7 yaşındaki kimsesiz çocukların yetiştirilmesini te
min için 100 yataklı bir kimsesiz çocuklar yurdunun vücuda getirilmesi lüzumlu bulunmuştur. 

.11. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi B. C. G. Şubesi : 
Memleketimizdeki verem mücadelesi mevzuuna giren B. C. G. aşısı tatbikatının 22 ile teşmil edil

miş olması ve ilerde bunun bütün memlekete teşmilinin nazara alınması dolayısiyle aşı istihsalini 
artırmak için Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde bir B. C. G. aşı şubesi ihdasına katı 
lüzum hâsıl olmuştur. Binası ikmal edilmiş olan bu şubenin faaliyete başlıyabilmesi için lüzumlu 
personel kadroları teklif olunmuştur. 

12. Yeniden açılacak iki hemşire ve laborant okulu : 
Sağlık müesseselerinin hemşire noksanı nazarı itibara alınarak yeni membalar tesisi zaruri görül

müş ve bu sebeple 3 okula ilâveten iki hemşire okulu daha açılması makşadiyle lüzumlu kadrolar 
(L) cetvelinden çıkarılmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal ~\ - 1. II. 1952 

Yardım Komisyonu 
Esas No. 1/332 • - .• '" ' 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlıktan 1. I I . 1952 tarihinde 
komisyonumuza havale buyurulan (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Memurlar Kanunun;] 
ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveli ile 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı «L» işaretli 
cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına ve 4871 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı ıSağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının salahiyetli mümes
silleri huzuriyle komisyonumuzca incelendi. 

Hükümet gerekçesinde mufassalan beyan 
edilen hususat komisyonumuzca varit görülmüş
tür. Kanunun üçünc'ü geçici maddesindeki me
tin komisyonumuzca tadil edilmiş, diğer "mad
deler aynen ittifakla kabul edilmiştir. ... 

(S . Sayısı: 99) 
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Havalesi "gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu Bşk. (Sözcü 

Ankara Kocaeli 
T. V. Öz H. Tiirkdhd 

Bilecik 
T. Oran 

imzada bulunamadı 
Çankırı 

K. Çığ man 

Aydın 
C. Ülkü 

:' Çoruh 
' A. R. Sağlar 

1 :|çel 
A. Koksal 

İmzada bulunamadı 

i s tanbul 
A. Y.Bayar 

Kars Kayseri Kocaeli 
•Dr.-E/Oktay A. RJühçkale E. V. Akan 

Konya 
S. S-, Burçak 

Sivas 
JW Ağacikoğlu 

Manisa Ordu 
F. İlker Dr. Z. 'M. Sezer 

•Tekirdağ 
Z. Eratamarı . 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu' 

Esas No. 1/332 
Karar No. 39 

6 .II .1952 

Yüksek Beşkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memur
ları Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetveli ile 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına1 ve 
4871 sayılı İCanÜnun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının kaldırılmasına dair adı geçen Bakan
lıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 12 . 
I I . 1952 tarihli ve 6/357 sayılı tezkeresiyle su
nulan kanun tasarısı, Seğiık ve Sosyal Yardım. 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Ekrem Hayri Üstündağ ve Maliye Bakanlı
ğı temsilcisi hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. . 

Hükümet gerekçesinde tafsilen izah olun
duğu üzere memleketin umumi sağlık durumu
nun ıslahı için sağlık hizmet ve müesseselerinin 
tevsiine ve bunun için Bakanlık teşkilâtina lü
zumlu kadroların ilâvesine zaruret görülmüş ve 
karşılığı olarak da (1 278 400) liranın 1952 Malî 
yılı Bütçe tasarısına konulmuş bulunduğu ve bu 
suretle: 

1. Ankara JdaM Hıfzıssıhha Okulunun" ye
niden açılması, 

2. 30 sağlık1 merkezi açılması, 

3. 40 bucakta Hükümet tabipliği ihdası, 
4. Hastanelerin noksan bulunan mütehassıs 

kadrolarının ikmali ve Keçiören Verem Hasta
nesine personerkadrösu temini için (106) müte
hassıs ve (8) asistanlık kadrosu ilâvesi, 

5. Manisa, Antalya ve Mersin'de doğum evi 
açılması, 

6. İskenderun ve Zonguldak'da iki frengi 
. dispanseri tesisi, 

7. 100 köyde trahom tedavi evi açılması, 
8. İl idare verem dispanseri açılması, 
9. Ankara'da bir ebe okulu açılması, 

10. Kızılcahamam'da 100 mevcutlu bir kimse
siz çocuklar yurdu vücuda getirilmesi, 

11. Refik Saydam Hıf zıssıhha Enstitüsünde 
bir B. O. G-. şubesi açılması, 

12. Mevcutlara ilâveten yeniden iki hemşire 
okulu açılması, 

İmkânlarının sağlanması maksadiyle tasarının 
sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunca ka
bul olunanr tasarı komisyonumuzca da yerinde 
görülmekle beraber Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1952 yılı Bütçesini komisyonumuz adına 

• inceliyen raportörün raporunda etrafiyle belirti
len lüzum, ihtiyaç ve zaruretlere binâen 30 sağ
lık merkezine ilâveten 24 sağlık merkezinin teşki-

*( S. Sayısı r 09 ) 



• li için (1 085 088), iki hemşire okulu için 
(687 730), verem yatağı tesisi için (2 500 000), 
prevantoryum olarak kullanılması kararlaştırılan 
Beykoz kasrının tamir ve sair masral'ları karşılığı 
olarak (170 000) ve köy ebeleri için (15) lira as
li maaşlı 340 kadro ile 4871 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesine göre kardoya geçmek .hakkını iktisap 
edecek sıtma savaş memurları için (L) cetvel in
den serbest bırakılan 100 kadronun karşılıkları 
olarak (751 510) lira ki, ceman (5 194 328) 'lira
nın da Bakanlığın 1952 yılı Bütçesinin ilgili bö
lümlerine eklenmesi uygun görülmüş ve İm suret
le tasarıya ilişik (1) sayılı cetvel, hizmetlerin da
ha geniş ifasını mümkün kılması bakımından bu 
ödeneklerin cetvele aksettirilin esi suretiyle yeni
den tanzim ve kabul edilmiş ve tasarı maddeleri
nin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve geçici birinci maddesi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve 
tasarının geçici: ikinci maddesinin, komisyonu
muzca henüz tetkiki intaç edilmemiş bulunan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1952 yılı 
Bütçesinin (D) cetveline bu kanunla derpiş olu
nan kadrolar eklenmiş bulunduğundan maddenin 
tasarıda yer almasına lüzum görülmediğinden 
tayyedilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının geçici 3 neü maddesi geçici 2 nci 
madde olarak ve kelime değişikliği suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Bir kanun tasarısına ilişik olan (1) sayılı cet

vele komisyonumuzca eklenen (i5); lira maaşlı 
(340) ebelik malî yılın başında vazifelendirilme
lerini temin etmek maksadiyle tasarının 4 neü 
maddesi bu esasa göre yeniden tanzim ve 5 nci 
madde Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı Bütçe 
ile ilgisi bakımından öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E.. Adakan F.Çelikbaş E.; Kalafat 
Kâtip 
Sivas 

/ / . İmre 
Bilecik 
Y, Üresin 

Bursa 
/ / . Saman 

Gümüşane 
K. Yörnkoğlu 

Afyon K. 
A. Vezifoğlu 

Bolu 
• M. Güçbilmez 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

İstanbul 
A. II. B\aşar 

izmir 
li. Bilgin 
Kırklareli 
8. Bakay 

Konya 
M. A. Ülgeri 

Trabzon 
C. R. Fyüboğlu 

İzmir 
T. Gürerk 

Kırşehir 
O. Bölükbaşı 

Antalya 
A: Sarioğlu 

Bolu 
/.' Gülez 
Giresun 

•• M. Şener 
İstanbul 

/ / . Hüsman 
Kastamonu 
II. Türe 

. Konya 
B. Birana 

Malatya 
• M< S.'FAİ • 
Trabzon 

S. F. Kalay c/ıoğlu 
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HÜKÜMETİN « K î M 

bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memurlar 
Kanununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
(cetveli ile 1952 yılı Bütçe Kanununa hağlı (L) 
işaretli cetvelin Sağlık ve Sbsyal Yardım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına ve 4871 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkra

sının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanuna bağılı (1) sayılı 
Cetvelde; derece, aded ve aylıkları yazılı kadro
lar 4862 sayılı Kanuna bağlı ve (1)-sayılı cet
veldeki kadrolara eklenmiştir. 

. 'MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde aded ve ücretleri yazılı kadrolar 4862 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki kadro
lara eklenmiştir, 

MADDE 3. — 4871 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (İı) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardun Bakanlığı kısmındaki kadrolar
dan bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının hastaneler 
sağlık ve sosyal yardım kurumları başlığı altına 
eklenmiştir. 

•'Ü GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı 
•/tarihinde vazife başında olup da beş hizmet yı-
rhnı ikmal etmiş olan sağlık koruyucuları 4871 
•sayik Kanunun 3 ncü maddesi hükmünden isti
fadeye devam ederler. 

MADDE 4, — Bu kanun 31. VIII . 1952 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık 
vö Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

SAĞLIK VE SOSYAL YAEDİM KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memurlari 
îcanununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
veli ile 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı «L» işa~ 
retli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına ve 4871 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay-
non kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde vazife başında olan Sağlık koruyucu
ları 4871 sayılı Kanunun üçüncü maddesi hük
münden istifadeye devam ederler. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(& Sayısı; $9) 



— T 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&tŞTMŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memurlar Ka
nununa ek 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
veli ile 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı «L» işa
retli cetvelin Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına ve 4871 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının kal

dırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir, 

birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi, 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE,3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin birinci ge
çici maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde müstahdem olan Sağlık Koruyucuları 
4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmünden 
istifadeye devam ederler. 

MADDE 4. — ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı köy ebelerine ait kadrolar bu kanunun yayı
mı tarihinde diğer hükümler 31 . VIII . 1952 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE ,5. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

(S. Sayısı:.99) 



8 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

E'ko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
$, Kurtbek 

Adalet Bakanı 
R. NasuTıioğhı 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakam V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N, ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N, Özsan 

Hükümetin teklifine l<ağl% cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULUŞU 

Refik Saydam Merkez Ilıfmsıhha Müessesesi 
B. G. G. Aşı Şubesi 

3 Müdür (Mütahassıs) 
5 Mütahassıs 

10 Asistan • 
7 Tabip 

12 Sağlık memuru 
1.2 Muhasip mutemedi 
13 Kâtip 

İLLER KURULUŞU 

Hükümet tabipleri 

9 Hükümet tabibi 
10 » _ » 

'4 ,w «ufy- fu-.j.T-j&ijjj tjti, #vi a,r ,;•. ji .*• ^ >• ~ • " -t ;.' . 

Sağlık merkezleri 

.7 Tabi 

Sayı Aylık 

Müessesesi 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

15 
25 

13 

100 
80 
35 
60 
25 
25 
20 

40 
35 

• 00 

oo
 

I 
P 

9 
11 
12 
13 
12 
13 
12 
13 

. 12 

4 
' 5 

fi 
7 
8 
9 

11 
4 

- 5 
6 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tabip 35 
» 12 

Ziyaretçi Başhemşire 30 
» hemşire 15 
» » 15 

Ebe 15 
» 15 

Sağlık memuru 10 
» . » ' ' , 20 

Depo ye, ambar memuru 30 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yanlım ku
rumları mütehassısları 

Birinci1 sınıf mütahassıs .' 5 
». » » • " 15 . 

İkinci . » , • , » • ' . 7 
Üçüncü .., » » fi 
Dördüncü » » 18 
Beşiıınci » » '47 
Asistan 8 
İlk yardım operatörü 2 

» .» 2 
» » 4 

50 
40 
30 
25 

.20 
25 
20 
25 
20 
:20 

90 
80 
70 
60. 
50 
40 
30 
90 
80 
70 

(-S: Sayısı; 99) 



D, Görevin çeşidi 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
lan eczacılan 

9 Üçüncü sınıf" eczacı 
10 Dördüncü •» » 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan 
hem§ireleri 

Sayı Aylık 

n Kurum-

1 40 
1 35 

' D. 

13 
13 
13 

Görevin çeşidi 

Hemşire 
Sağlık memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Sayı 

2 
2 
2 

Aylık 

20 
20 
20 

10 Başhemşire 
11 » 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 İkinci » » 
14 Üçüncü > » 

1 35 
1 30 
3 25 
3 20 
4 15 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 
idare memurlan 

10 Yönetim memuru 1 35 
11 » . » . ' ' 1 30 
12 Ayniyat mutemedi 3 25 
13 Depo ve ambar memuru 2 20 
13 Kâtip 2 20 
14 • » . ' , ' 2 15 

Doğum ve çocuk bakımevleri 

4 Doğum mütehassısı 1 90 
7 » » 5 60 
6 Çocuk hastalıkları mütehassısı 1 70 
7 » » » 2 60 
6 Mütehassıs 2 70 

11 Asistan 2 30 
11 Başhemşire (Ebe) 3 30 
13 Hemşire 3 20 
13 Ebe 6 20 
13 Ayniyat mutemedi ve ambar 

memuru 3 20 
13 Kâtip ve mutemet 3 20 

Deri ve tenasül hastalıkları muayene 
ve tedavi evleri 

Verem sava§ dispanserleri 

5 Tabip (mütehassıs) ' 2 80 
6 » » 2 70 
7 » » 3 60 
7 » 1 60 
8 » 7 50 
9 » 7 40 

11 Ziyaretçi başhemşire 3 . 30 
12 » hemşire 12 25 
13 Hemşire 9 20 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 3 25 
13 » » » '- 8 20 
14 Kâtip 8 1.5 

Verem tarama ekibi 

8 Tabip 
12 İstatistik memuru 
12 Memur 

Trahom savaş kurulları 

13 Sağlık memuru ' 8 5 20 

3 
:ı 
1 

50 
25 
25 

5 Tabip (miitöhassıs) 2 80 

9 
10 

5 
10 

12 
12 
11 

Ebe okulu . 

öğretmen 
Müzakereci ebe, veya hemşire 

Kimsesiz çocuklar yurdu 

Müdür 
Yönetim memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Ambar memuru 
Kâtip ve satmalına memuru 
Mürebbiye 

5 
3 

1 

1 
1 
1 
4 

40 
35 

80 

35 
25 
25 
30 
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[2] SAYILI; CETVEL ' 

Görevin çeşidi ' Sayı Lira 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
Sağlık merkezleri baştabipleri 30 60 
Doğum ve çocuk bakımevleri baştabip
leri 3 50 
Verem dispanserleri baştabipleri 11 40 

» hastaneleri » 1 200 

[3] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ KURULUŞU 

Hıhzıssıhha Okulu 

5 Epidemiyoloji öğretmeni 
5 Genel sağlık yönetim öğretmeni 
6 Sağlık, mühendisi 
7 İstatistik öğretmeni 
6 Gıda kimyası » 
8 Sosyal hijiyen » 
5 Parazitoloji » 
7 Antimoloji » 
5 Geneİ hijiyen 

10 Asistan 
11 Kitaplık memuru 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

1 
1 
1 r 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 

80 
80 
70 
60 
70 
50 
80 
60 
80 
35 
30 

13 

12 

13 

8 
9 

11 
9 

İLLER KURULUŞU 

Üçüncü sınıf sağlık memuru 40 

Sağlık merkezleri 

Ziyaretçi hemşire 2 

.Trahom savaş kurulları 

Sağlık memuru 15 

Hastabakıcı ve laborant yetiştirme okullar 

Müdür • •• 2 
öğretmen 6 
Yardımcı öğretmen ' 10 
Talim hemşiresi 2 

20 

25 

20 

ı 

50 
40 
30 
40 

Görevin çeşidi 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret | Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha Müessesesi B. 
" . (7. G. Aşı Şubesi 

Baş laborant 
Laborant 
Teknisiyen 
Daktilo •.• 
Hademe 

Tecrübe hayvanları hademesi 1 -125 

Verem savaş dispanserleri 

22 200 
6 200 
6 150 

11 100 
11 

1 
2 
2 
1 
3 

300 
250 
200 
150 
100 

Şoför 
Laborant 

» 
Hastabakıcı 
Hademe 



Görevin çeşidi 

Kimsesiz gocuklar yurdu 

Çocuk bakıcısı 

Aşçı 

11 — 
Sayı Ücret 

4 200 
3 125 
3 150 
1 200 

Aşçı 
Terzi 
Hademe 

» 
» 

Çamaşırcı 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen veya şoför 

Sayı 

1 
2. 
4 
3 
5 
3 
1 

Ücret 

150 
125 
90 
75 

. 60 
100 
250 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine Uağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ KURULUŞU 

Refik Saydam Merkez Ihfzıssıhha Müessesesi 
B. C. G. Aşı§ubesi 

3 Müdür (Mütahâssıs) 
5 Mütahâssıs 

10 Asistan 
7 Tabip 

12 Sağlık memuru 
12 Muhasip mutemedi 
13 Kâtip 

İLLER KURULUŞU 

Hükümet tabipleri 

9 Hükümet tabibi 
10 » » 

Sağlık merkezleri 

7 Tabip 
8 » . . . . . . . 
9 » 

11 Ziyaretçi başhemşire 
12 » hemşire 
13 » » 
12 Ebe 

1 
1 
1 
o 
ö 
2 
1 
1 

100 
80 
35 
60 
25 
25 
20 

15 
25 

25 
53 

.30 
54 
29 
29 
29 

40 
35 

60 
50 
40 
30 
25 
20 
0 Fi 

D. Görevin çeşidi 

12 Sağlık memuru 
13 » » 
12 Depo ve ambar memuru 

Sayı Aylık 

22 
32 
54 

25 
20 
20 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 
mütehassısları 

4 Birinci sınıf mütehassıs 
5 » » » 
6 İkinci » » 
7 Üçüncü » ». 
8 Dördüncü » » 
9 Beşinci » » 

11 Asistan 
4 İlkyardım Operatörü 
5 » » 
6 » » 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
eczacıları 

7 
18 
11 
11 
24 
57 
28 

2 
2 
4 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
90 
80 
70 

9 Üçüncü sınıf eczacı 
10 Dördüncü » » 

40 
35 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumlan 
Hemşireleri 

10 Başhemşire 
11 » 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 İkinci » » 

1 
6 

13 
13 

35 
30 
25 
20 



İ). Öörevin çeşidi 
- İ 2 -

Sayı Aylık I D. 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
idari memurlar 

10 Yönetim memuru 
11 » » -
12 Ayliiyat mutemedi 
12 Depo ve ambar memuru 
13 » » » 
13 Mutemet ve satmalma memuru 
13 Kâtip 
1 4 » • • 

Boğum ve çocuk bakımevleri 

6 
6 
3 

10 
2 

10 
12 
2 

35 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
16 

4 
7 
6 
7 
6 

11 
İl 
13 
13 
13 

13 

Doğum mütehassısı 
» » 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 
» » » 

Mütehassıs 
Asistan 
Başhemşire (Ebe) 
Hemşire 
Ebe 
Ayniyat mutemedi ve ambar 
memuru 
Kâtip ve mutemet 

i 
5 
1 
2 
2 
2 ' 
3 
3 
6 

3 
3 

00 
60 
70 
60 
70 
30 
30 
20 
20 

20 
20 

Deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavievleri 

•5. Tabip (Mütehassıs) - 2 80 
13 Hemşire 2 20 
13 Sağlık memuru 2 20 
13 Kâtip ve ayniyat mutemedi 2 20 

Verem Savaş dispanserleri 

5 
6 
7, 
7 
8 
9 

Tabip (Mütehassıs) 
» » 
» - » 

Tabip (Mütehassıs) 
» , 
» \ " 

2 
2 
3 
1 
7 
7 

80 
70 
60 
60 
50 
40 

Görevin ^egidi 

11 Ziyaretçi başhemşire 
12 » hemşire 
13 Hemşire 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 
13 » » » 
14 Kâtip 

Verem tarama ekibi 

8 Tabip 
12 İstatistik memuru 
12 Memur 

Trahom savaş kuruttan 

13 Sağlık memuru 85 '20 

Koy sağlık Uşkilâti 

14 Köy ebesi 340 15 

Sayı 

3 
12 

9 
3 
8 

- 8 

3 
1 
1 

Aylık 

30 
25 
20 
25 
20 
15 

50 
25 
25 

Ebe okulu 

9 'Öğretmen 
10 Müzakereci ebe veya hemşire 

40 

80 

Kimsesiz Çocuklar Yurdu 

5 Müdür İ 
10 Yönetim memuru ve ayniyat 

mutemedi 
12 Ambar memuru 
12 Kâtip ve satmalma memuru 
11 Mürebbiye 

Beykoz Yüksek Tahsil Gençliği Prevantoryumu 

5 'Birinci sınıf mütehassıs 
6 İkinci sınıf mütehassıs 
8 İkinci sınıf eczacı 

11 Başhemşire 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 İkinci » .> 
14 Üçüncü » » 
8 Yönetim ve Muamelât şefi 

12 Depo ve ambar memuru 
12 Mutemet ve satmalma memuru 

1 
1 
1 
4 

tory 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
25 
25 
30 

umu 

80 
70 
50 
30 
25 
20 
15 
50 
25 
25 
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[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi . Sayı Lira 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

Sağlık merkezleri Baştabipleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri baş
tabipleri 
Verem dispanserleri baştabipleri 
Verem hastaneleri » 
Beykoz Prevantoryumu Baştabibi 

54 60 

3 50 
11 40 
11 200 
1 100 

I). Görevin çeşidi 

[3] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık | D; Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULU Şiî 

ÜtffztsstMıa Okulu 

5 Epidemiyoloji öğretmen 
5 Genel sağlık yönetim öğretmeni 
6 Sağlık mühendisi 
7 * İstatistik Öğretmeni 
6 Gıda kimyası » 
8 Sosyal Hijiyen » 
5 Parazitoloji » 
7 Antimoloji » 
5 Genel Hijiyen » 

10 Asistan 
11 Kitaplık memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 

İLLER KURULUŞU 

13 Üçüncü smif sağlık memuru 40 

Sayı Aylık 

80 
80 
70 
60 
70r ! 
50* 
80 
60 
80 
35 
30 

20 

Sağlık merkezleri 

.12 Ziyaretçi hemşire .. S 
Hastaneler, Sağlıfy ve Sosyal Yardım 

Kurumlan 

11. Başhemşire 

Bölge Savaş Bölge Başkanlıkları 

12 Sıtma Savaş memuru 
13 » » »' . 

20 
80 

,25 

30 

25 
20 

Trahom Sa/vaş Kurulu 

13 Sağlık memuru ' 15 20 

Hastabakıcı ve Laborant ye'ti§tirme okulları 

8 Müdür 
9 öğretmen 

11 Yardımcı öğretmen 
0 Talim hemşiresi 

3 50 
10 40 
20 30 
3 40 

mm» 





S. S A Y I S I : 

Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 3538 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu raporu (1 /298) 

T.C. 
Başbakanlık 25 . XII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2188, 6/4076 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Konya Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vezaifi hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan vo Bakanlar Kurulunca 8 . XII .1951 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş'olduğunu saygılarımla arzederim. '• . 

Başbakan 
A. Menderes 

' ' • • " ' GEREKÇE 

Konya ovası sulama idaresi merkezinin Konya yerine Çumra'da bulunması birçok bakımlardan 
mahzurlu görülmektedir. 

Ezcümle : 
1. Konya ovası sulama şebekesinin bir ucu Beyşehir gölünde diğer ucu ise Konya'ya kadar 

uzanmaktadır. 
Çumra'dan şebekenin Beyşehir gölü tarafındaki kısmına gidebilmek için münakale durumu ica

bı Konya'dan geçilmektedir. 
Bununla beraber merkez ilcesine bağlı bulunan ova köylerine ait arazi Çumra'ya nispetle Kon

ya'ya daha yakın bulunmaktadır. 
2. İşletmeye lüzumlu malzemenin mubayaası Konya'dan yapıldığından bu malzemenin Çumra 

ambarına nakli ve oradan iş yerlerine şevki maliyeti yükseltmektedir. 
3. Her ne kadar bidayette işletme merkezinin Çumra'da bulunması düşünülmüş ise de bölgenin 

diğer su işlerini idare etmek üzere kurulmuş bulunan su işleri Şube Müdürlüğü ile İşletme Müdür
lüğünün bir yerde toplanması personel ve saire bakımından tasarrufu mucip olmaktadır. 

4. Bilfiil sulamada çalışacak personel esasen iş başında bulunmaktadır. Daha ziyade idari iş
lerle meşgul olacak merkez teşkilâtının Çumra yerine Konya'da oturması bu personelin Konya 
Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlerini de yapmaları bakımından tasarruf temin etmektedir. Bu
günkü süratli nakil vasıtalarının mevcudiyeti dolayısiyle şebekenin her noktasına kısa bir zaman
da Konya'dan da gitmek mümkündür. 

Bu bakımlardan İşletme Müdürlüğü merkezinin Çumra'dan kaldırılarak Konya'da tesisi husu
sunda ekli kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No : 1/298 
Karar No : 18 

7 .II. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Bayındırlıİt 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
8 . X I I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısı komisyonumu
za havale edilmiş olmakla, komisyonumuzun 22. 
1.1952 tarihli toplantımızda Hükümet temsilcileri 
hazır oldukları halde incelendi : 

Gerekçenin okunması ve temsilcilerin açıkla
malarına göre hazırlanan tasarı ile varılmak is
tenen gaye, mezkûr idare merkezinin Çumra il
çesinden kaldırılarak Konya İli merkezine nak
linden ibarettir. 

ilişik cetvele göre, şimdiye kadar yapılan tat
bikat, merkezin Konya 'ya naklinde Hazinenin 
kazancı olacağı kanaatini vermiştir. 

Esas. itibariyle tasarının kanunlaşmasını uy
gun gören komisyonumuz, maddelerinin müzake
resine geçerek : 

I - Birinci madde kanun tekniğine uygun ha
le getirilmek için, 3538 sayılı Kanunun birinci 

maddesinin (idarenin Merkezi Çumra'dır) fık
rası kaldırılmıştır. 

Şeklinde olmasından ziyade esasen iki fıkra
dan ibaret olan maddenin yalnız birinci fıkrası
nı yazmak aynı maksadı temin edeceğinden mad
de bu şekle göre ve mânada değişiklik yapılmak
sızın yeniden yazılmıştır. 

I I - 2 ve 3 ncü maddelerde Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. Kamutayın yüksek 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Bayındırlık Komisyonu Bu rapor sözcüsü ve 

Başkan 
Niğde 

Asım Boğanay 
Denizli 

B. Akşii 
Gazianteb 

C. San 

Rize 
M. F.Mete 

Denizli 
E. Şahin 
Giresun 

H. Bozoağ 

Kâtip 
Kastamonu 
//. Tosunoğlu 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Giresun 
- A. Tüfekçioğlu 

imzada bulunamadı 
Zonguldak 

A. Kıza încealemdaroğlu 

( S. Sayısı : 100 ) 
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Çumra İşletme Merkezi Konya'ya nakledildiği takdirde senede elde edilecek tasarruf miktarını 

gösterir 

CETVEL ...'.' *'"•*.'"•' *';';-~T-> ' 

Lira 

A) Malzeme mubayaası dolayısiyle komisyonun seyahat ve ikamet masrafları
nın bir günlük tutan 12,30 lira olup haftada bir defadan bir senelik masraf: 
3 X 12,30 X 52 = 

Komisyonun gidip gelme tren ve sair masraf lan: 22,40 X 52 = 

; . ' "'•• 3 083,60 

B) Malzemenin Konya'dan mubayaa edilerek Çumra'ya nakli ve Çumra'dan Kon
ya yoliyle tekrar iş başına şevki dolayısiyle fuzuli nakliyelerden S = K (2F.+ M) /HL 
beher tonun 50 km. ye nakli. Senede 200 ton malzeme 84 liradan: 200 X 84 = 

C) Bir senede idare elemanlanndan yapılacak tasarruf: 
Ambar memuru 
Mutemet 
Tahakkuk memuru 
Daktilo 
Odacı ~ T 

. - : : ; : • : - : . • - • . • - : . ? - : - : : , 1 2 300 _ 

D) Tenvir ve teshin masrafları 1 000,— 

Umumi yekûn 33 180,— 

1 918,80 
1 164,80 

16 800,— 

3 000 — 
3 000,— 
2 400,— 
2 400 — 
1 500,— 

•(Ad^m^lillU, 



HMÜME^rlK T E K L I F I 

Konya Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vezaifi . 
hakkındaki 353$ sayılı Kanunun birinci madde

sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Konya Sulama İdaresinin Teş
kilât ve Vezaifi hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 
1 nci maddesindeki «idarenin merkezi Çumra'dır» 
fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
İ̂ L. Menderes 

^Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Milli Eğitim Bakanı 
i- T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Tırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı ve 
Eko. ve T. B. V. 

77. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

Bakanı 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRÎŞİ 

sKonya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilat ve Va
zifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

BİRİNCİ MADDE —. Konya Ovası Sulama 
İdaresinin Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 3538 
sayılı Kânunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
.değiştirilmiştir; 

Madde 1. — Konya Ovası Sulama İdaresi 
Bayındırlık Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğü 
teşkilâtına bağlı olarak yüksek mühendisler ara
sından seçilecek bir müdürün >. idaresinde işletilir. 

İKİNCİ MADDE — Hükümetin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — ^Hükümetin ' üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' * • " * - - " ^ 



•'••''';--S;! S A Y İ S İ : 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
Hazine kefaletiyle çıkardığı bonoların Denizcilik Bankası Türk 
•Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesine dair 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /333) 

• Tİ 0 ; 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü v ' 
Sayı :71/2272 

, Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına '*-Br:''V ": "f •' '••' "•'" v 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı 
bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesi 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . II . 1952 tarihinde Yüksek , 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarım
la arzederim. 

Başbakan .-_<•. 
-• . . ; / . . . ' , . ; . . . . , • / ' • ' • • . . . . ' • . : - A.Menderes . 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Gîenel Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bo
noların Denizcilik' Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme muamelesine 

dair kanun tasarısı gerekçesi • . . . ' , 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı hakkındaki 5842 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesi gereğince Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün bütün aktif 
ve pasifi hak ve borçları ile birlikte Hazine hisse senetlerinin karşılığı olmak üzere, kesin ku
ruluş gününden itibaren bankaya intikali kabul edilmiştir. Bu itibarla zikri geçen pasife ait 
kâfi vecaibin vâdelerinde banka tarafından yerine getirilmesi iktiza etmektedir. 

Bu vecaip meyanına mühim yekûna baliğ olan ve Devlet Denizyolları tarafından Maliye Ba
kanlığı kefaletiyle Merkez Bankasına iskonto ettirilmiş olan bonolar da dâhildir. 

Bankanın kurulması hakkındaki kanun bu mühim ve kısa vadeli borcu da yeni teşekkülün 
uhdesine bırakmıştır. Bahsi geçen bono bedellerinin miadlarmda aksamadan tediye edilmesi ban
kanın işlerini tanzim etmesine ve teşkiline ait kanunda kabul edilen finansman kaynaklarının 
kabili istimal hale gelmesine tevakkuf ettiği de aşikârdır. Bu vaziyet karşısında iki şık bahis 
mevzuu olabilir. 

1. Bonoların ihracına ve tecdidine yetki veren kanunlardan Anonim Ortaklığı da faydalan
dırmak, 

2. Bankanın vâdelerinde ödiyemiyecelderini tedricen itfa etmek üzere ortaklığa muayyen 
müddetle Maliye Bakanlığı kefaletini haiz bono ihraç yetkisini tanımak. 

Hükümet, itfayı sağlıyan ve teediden borçlanmanın süresini tahdit eden bu ikinci şıkkı ihtiyar 
etmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde de, Merkez Bankasında itfa edilmemiş bono kaldıkça bu mikta
rın bankanın teşkiline ait kanunla kabul edilen istikraz yetkisinden düşüleceği tasrih edilmek
tedir. . • }( '• .. ;-,.•, : . . .•; 



Geçici Komisyon raporu 

•2*. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/333 
Karar No. 2 

8. II .1958 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müürlüğünün Hazine kefaleti ile çıkar
dığı bonoların Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı tarafından yapılacak yenileme mua
melelerine dair kanun tasarısı, Ulaştırma Ba
kanı, Maliye Bakanlığı ve Denizcilik Banka-jı 
temsilcileri hazır bulundukları halde Geçici 
Komisyonumuzda incelendi : 

8G33, 4844 ve 5074 sayılı kanunlara istinaden 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü tarafından çıkarılan ve Hazinece kefalet 
edilen bonolardan' 5842 sayılı Kanun gereğince 
kurulmasına yetki verilen Denizcilik Bankası
nın- kuruluşu sırasında vâdesi hulul etmiş bulu
nanların ödenmesi zaruretinin adı geçen mües
seseye tahmil edeceği malî sıkıntı muvacehesin
de, tecdit nıuamelesine başvurulmasını uygun 
gören Komisyonumuz, tasarının esasını kabul 
etmiş ve maddelerin müzakeresinde, tecdit mua

melesinin Hazine kefaletini haiz mevcut bono
lara münhasır kaldığını tesbit ederek madde
lerin aynen kabulüne karar vermiştir. 

Denizcilik Bankasının malî yıl başına kadar 
teşekkülünü temin maksadiyle tasarının öncelik 
ve ivedilikle müzakeresi teklifi ile Kamutayın 
tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
arzoluntır. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
t Erzurum Giresun 
Emrullah Nutku Hayrettin Erhmen 

Amasya 
Hâmit Koray 

Ordu 
Feyzi Boztepe 

,.', Yozgad 
Euad Nizamoğlu 

Konya 
V. Nazif I iğiter 

Yozgad 
Hâşim Tatlıoğlu 

(£>.; Sayışı. 



ÖÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genet 
Müdürlüğünün Hazine kefaletiyle çıkardığı bo
noların Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı tarafından yapılacak yenileme muameleleri

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. ~~ 5842 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle kurulması için IJukümete yetki ve
rilmiş bulunan Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığının kesiti kuruluş tarihine kadar, Dev
let Denizyolları >ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü tarafından, 3633, 4844 ve 5074 sa
yılı kanunlara istinaden Maliye Bakanlığı kefa
letiyle ihraç edilerek Merkez Bankasına iskon-
to ettirilen bonolar vâdelerinde adı geçen Ban
kaca ödenemediği takdirde, bu itfaların tedri
cî surette icrasını teminen ve bunların yerine 
kaim olmak üzere kesin kuruluşundan sonra da 
bu kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl müddetle 
Banka tarafından bono çıkarılabilir. İşbu bono
lara kefalete Maliye Bakanlığı yetkilidir. '-*' 

MADDE 2. -4 3633> 4844> 5 0 7 4 s*yri^ ka
nunlar gereğince Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından çıka
rılmış plan bonalârdan itfa edilmemiş olanlarla 
işbu kanunun 1 nci maddesi mucibince Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafın
dan çıkarılacak olanların tutarı 5842 Sayılı Ka
nun gereğince Bankanın haiz olduğu istikraz 
yetkisinden tenzil olunur. 

' MADDE 3. — Bu kanun Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığının kesin kuruluş gü
nünde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — 
yürütür. 

• Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
//. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Tırcalı 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

<;; Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri?{Şakanı ve 
Devlet! Bakanı V. 

$\ L. KarçLÖsmanpğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık' Bakam 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So.*'Y; Bakanı 

Dr. Eekrem H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

İV. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

işletmeler Bakanı V. 
N. össan 
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