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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
İstanbul Milletvekili Nihad Reşad Belger'in, 

sıhhi ucuz evler inşasına dair olan kanun 
teklifi geri verildi. 

Soruların gündemin diğer maddelerinden 
sonra görüşülmesine dair olan önerge kabul 
edildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışiş
leri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenme
si ve Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 
Kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki Ka
nun kabul olundu. 

Bataklıkların Kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren kanun tasarısının 
Bayındırlık Komisyonundan gelen 2 nci mad
desi üzerinde görüşmelere devam olunarak bu 
madde bu kere de Adalet Komisyonuna havale 
edildi. 

Danıştayda açık bulunan İkinci Daire Baş
kanlığı ile iki üyelik için seçim yapılarak üye
liklere Yekta Aytan ve Mennan Yiğiter'in se 
çildikleıi, İkinci Daire Başkanlığı için yapılan 

seçimde ise yeter sayı olmadığı anlaşıldı. 
Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Bize İline tâbi Güneyce İlce Merkezinin 

nakledilmesi ve adının değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının birinci görüşülmesi ya
pıldı. 

Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkında
ki Kanun kabul olundu. 

Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin 
Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıka
rılmasına dair olan 431 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve aynı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanunun bi
rinci görüşülmesine bir müddet devam edildi. 

16 Haziran 1952 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Muhlis Tümay İbrahim Kirazoğlu . 
Kâtip 

Çanakkale Milletvekili 
Ömer Mart 

Somlar 
A — Sözlü sorular 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Remzi Bu
cak'in, memleketimizde münevver işsizliği diye 
bir dâva olup olmadığına, üniversite mezunları
nın nüfusumuza nazaran nispetine, diğer mem
leketlerde bu nispetin ne kadar olduğuna ve do
ğu üniversitesinin açılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına dair sözlü soru önerge
si, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/731) 

Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak'm; 
üniversitelerin muhtariyetlerine tecavüz edilip 
edilmediğine ve bu hususta açıldığı iddia olunan 
mücadelenin kime karşı yapıldığına dair sözlü 
soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/732) 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun; 
1952 yılı Ocak ayı başından beri nerelerde ve 
ne miktar sahada yeniden tütün ekimine ve ekim 
denemesine müsaade edildiğine dair sözlü soru 

önergesi Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderil
miştir. (6/733) 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın; Ka
hire Hava Meydanına inerken bir tepeye çarpa
rak parçalanan yolcu uçağımızın uğradığı kaza
nın sebebine ve uçak personelimizin yetiştirilme 
tarzına dair sözlü soru önergesi Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/734) 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, 
Doğu üniversitesi mevzuunda yaptırılan tetkika-
tm neticesine, Hükümetin bu husustaki görüş ve 
düşünüşlerine ve orta tedrisat bakımından Do
ğu'da ne gibi teşebbüslerde bulunulduğuna dair 
sözlü sora önergesi, Millî Eğitim Bakanağına 
gönderilmiştir. (6/735) 

Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'nün; 
1951 - 1952 ders yılı ortaokul matamatik eleme 
imtihanları sorularından birincisinin yanlış ter
tip edilmiş olduğunun doğru olup olmadığına, 

| doğru ise sorunun kimler tarafından hazırlan-
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dığına ve öğrencilerin mâruz kaldıkları haksız
lığın tashihine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/736) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk 'ün; köy 
kalkınması mevzuunda Hükümetin bir yatırım 
plânı mevcut olup olmadığına; hayvancılık, or
mancılık ve el sanatları için 1951 - 1952 yılların
da Devletin tahsis yapıp yapmadığına ve 1953 
yılında köy kalkınması için hususi yatırımlar 
yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü soru öner 
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/737) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün; gıda 
maddeleri fiyatlarındaki yükselişin neden ileri 
geldiğine ve önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına, hangi maddeler üzerinde ayarlama
lar ve zamlar yapıldığına, iç istihlâki artırmak 
ve hastalıkları azaltmak için ne gibi sosyal ve 
ekonomik tedbir alındığına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/738) 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
Bulgaristan'dan yurdumuza gelen göçmen ade
di ile kaçının müstahsil hale getirildiğine, göç
men evleri inşaatına, Ramiz'de yapılmakta olan 

göçmen evlerinin adedine ve çürük olduğu hak
kındaki neşriyata dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/739) 

B — Yazılı sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgiller'in; Kozlu'daki Tuğla, Kiremit Fabrikası 
imalât makinalarmın nereden kaç liraya muba
yaa olunduğuna, bu fabrikanın âhara satılma
ması sebebine ve mubayaada yolsuzluk olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi işletmeler 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/740) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun; hâkim sınıfşmda olan memurlar 
hakkında vâki şikâyetlerin sebeplerine ve bu 
gibiler için ne muamele yapıldığına dair yazılı 
soru önergesi Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/741) 

Konya Milletvekili Abdürrahan Fahri Ağa
oğlu'nun, Konya Asliye Hukuk Yargıcı hak
kında bakanlığa vâki şikâyetin sebep ve mahi
yetine ve bu hususta yapılan muamele ve veri
len karara dair yazılı soru önergesi. Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/742) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesi ve Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/421) (Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonlarına); 

2. — Bankalar Kanununa ek kanun tasarısı 
(1/418) (Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
larına) ; 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro
ları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı (1/419) (Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuru
luşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna 
ek 2773 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde deği
şiklik yapılmasına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı kadro cetveline imam, Hatip okulları 
için kadro eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/420) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına); 

5. —- Millî Savunma Bakanlığı Gülhane As
kerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesinin yekdiğerinden ayrılması hakkında 
kanun tasarısı (1/422) (Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonlarına); 

6. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi ve 
bu cetvelin ^579 sayılı Kanunla alman kadro cet
veli ile birleştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/423) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına); 

7. — Gelir Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/414) (Ticaret, Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına), 

8. — Kurumlar Vergisi Kanununda değişik
likler yapılmasına ve bu kanunun bâzı madde
lerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/415) (Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
larına), 

9. — Türkiye Petrol işletmeleri Kurumu Ka
nunu tasarısı (1/416) (Ekonomi, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına), 

10. — 1952 yılı Bütçe Kanunu ile Ankara 
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Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/417) 
(Bütçe Komisyonuna); 

Teklifler 
11. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı ve 

Tunceli Milletvekili Hasan Eemzi Kulu'nun 
İskân Kanununu tâdil eden 5098 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 5826 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin «A» 
fıkrasının kaldırılmasına ve dördüncü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde 
ve fıkraların eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/401) (İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

12. — İstanbul Milletvekili Nihad Reşat Bel-
ger'in, Sıhhi ucuz evler kanunu teklifi (2/402) 
(Bayındırlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

13. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve üç arkadaşının, Askerî Muhakeme 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/403) (Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonlarına); 

14. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Avukatlık Kanunu
nun 7 nci ve 117 nci maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/404) (Ada
let Komisyonuna); 

15. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Sinob Milletvekili Server Somuncu-
oğlu'nun, Basın Kanununun 19 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/405) (İçişleri ve Adalet komisyonlarına); 

16. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Belediye İstimlâk Ka
nununun 7 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi (2/406) (İçişleri ve 
Adalet komisyonlarına); 

17. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Belediye Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine Ve bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi (2/407) (İçişleri Komisyonuna); 

18. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, 5 Ağustos 1325 tarihli 
Tahsili Emval Kanununun 17 nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi (2/408) (Maliye ve Adalet Komisyonlarına) 

19. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve üç arkadaşının, 1455 sayılı Askerî Me
murlar hakkındaki kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/409) 
(Millî Savunma ve Adalet Komisyonlarına); 

20. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Cemiyetler Kanununun 
bâzı maddelerinin değitirilmesine ve bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifi (2/410) (İçişleri ve Adalet komis
yonlarına) ; 

21. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Çiftçiyi topraklandır
ma kanununun 21 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/411) (Tarım ve Ada
let komisyonlarına); 

22. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İstimlâk Kanununun üçüncü ve dördüncü mad
deleriyle bu kanuna müzeyyel 1607 sayılı Kanu
nun ikinci ve üçüncü maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmassma dair kanun teklifi (2/412) (Ulaş
tırma ve Adalet komisyonlarına); 

23 — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Eczacılar ve Eczane
ler hakkındaki Kanunun 18 :24 ncü maddele
riyle 49 ncu maddesinin ikinci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/413) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
na); 

24. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve ikşi arkadaşının 55, 356, 3410, 3550 ve 
4007 sayılı kanunların yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/414) (İçişleri, Millî 
Savunma, Adalet ve Millî Eğitim komisyon
larına), 

25. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, îçtimaatı Umumiye 
Kanununun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kavın teklifi (2/415) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına), 

26. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâ-
yat Kanununun 125 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/416) (İçişleri Ko
misyonuna), 

27 — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Er-
kut'un, işçi ve iş veren sendikalan ve sendika 
birlikleri hakkındaki 5018 sayılı Kanunun 2 
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nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/417) (Çalışma Komisyonuna), 

28. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Kaçakçılığın Meni ve 
Takibine dair olan Kanunun 58 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve 8 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/418) 
(İçişleri ve Adalet Komisyonlarına), 

29. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, köy ebeleri ve köy 
sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 
numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 4459 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sı hakkında kanun teklifi (2/419) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonuna), 

30. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Köy Kanuunun 41 nci 
maddesiyle 44 ncü maddesinin ikinci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/420) (İç
işleri ve Adalet Komisyonlarına), 

31. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Memurin Kanununun 
4 ncü maddesinin *'J» fıkrası ile 6 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/421) (İçişleri Komisyonuna) 

32. — Trabzon Milletvekilleri Faik Ahmed 
Barutçu ve Hamdi Orhon'un, Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/422) (İçişleri, Millî 
Savunma ve Adalet komisyonlarına) 

33. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Bingöl Milletvekili Mustafa Nuri Ok-
çuoğlu'nun, Noter Kanununun 7 nci maddesinin 
VI nci fıkrasiyle 67 nci maddesinin VI nci fık
rasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi (2/423) (Adalet Komisyonuna) 

34. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Hatay Milletvekili Abdürrahman Me
lek'in, Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/424) (İçişleri Komisyonuna) 

35. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Hamdi Orhon'un, Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin «D» 
bendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/425) (İçişleri Komisyonuna) 

36. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Teknik Ziraat ve Tek-

I nik Bahçıvanlık Okulları Kanununun 3 ncü ve 
16 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/426) (Tarım ve Adalet 
komisyonlarına) 

37. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 
159 ve 161 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/427) (Adalet Komisyonuna) 

38. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve geçici 84 ncü maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tek
lifi (2/428) (Millî Savunma, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

39. — Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Ba
rutçu ve Hatay Milletvekili Abdürrahman Me
lek'in, Türk Vatandaşlığı Kanununun 10 ncu 
ve 12 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/429) (İçişleri ve Adalet komis
yonlarına). 

Tezkereler 
40. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildirimini:^ sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/337) (Sayıştay Komisyonu
na) 

41. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/338) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

42. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/339) (Sayıştay Komisyonuna) 

I 43. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 Büt
çe yılı. ivesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin «unulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/340) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
i 44. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğ-
j lu'nun, Kan gütme sebebiyle işlenen adam öl 
J dürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı

sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
I dair 3236 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
J ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek-
! lenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komis-
| yon raporu (2/361) (Gündeme) 
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45. — Turizm endüstrisini teşvik kanunu 

tasarısı ile Antalya Milletvekili Bürhanettin 
Onat ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisini 
Teşvik kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/341, 2/342) (Gündeme) 

46. — Gümrük Kanununun 17 nci madde
sinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen «C» fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/392) (Gündeme). m 

B Î R Î N 0 1 O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanveküi Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer önal (Tokad) 

« • » 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklam yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çokluğumuz vardır. Birleşimi 
açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/344) 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanınca kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce tas
viplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

İstanbul Milletvekili Mithat Benker 1 ay, 
hasta olduğu için 26 . V . 1952 tarihinden itiba
ren. 

İzmir Milletvekili Sadık Giz, 1 ay, mazereti
ne binaen 9. VI . 1952 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili Muammer Obuz, 20 gün, 
mazeretine binaen 29 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent 2 ay, 
hasta olduğu için 25 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ 15 gün, 
hasta olduğu için, 21 . V . 1952 tarihinden iti
baren. * 

Samsun Milletvekili İsmail Işın 1 ay, has
ta olduğu için 6 . VI . 1952 tarihinden itiba

ren. 
BAŞKAN — Efendim, birer birer okutarak, 

oyunuza arzedeceğim. 
İstanbul Milletvekili Mithat Benker 1 ay, 

hasta olduğu için 26 . V . 195*2 tarihinden itiba
ren. 

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

İzmir Milletvekili Sadık Giz 1 ay, mazereti
ne binaen 9 . VI . 1952 tarihinden itibaren. 

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

Konya Milletvekili Muammer Obuz 20 gün, 
mazeretine binaen 29 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent 2 ay, 
hasta olduğu için, 25 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ 15 gün, 
hasta olduğu için, 21 . V . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Samsun Milletvekili İsmail Işın 1 ay, has

ta olduğu için 6 . VI . 1952 tarihinden itiba
ren. 

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

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan İstanbul Milletvekili Mithat Benker'-
in ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (3/335) 

11. VI . 1952 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen İstanbul 
Milletvekili Mithat Benker'e ödeneğinin verile
bilmesi, içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, 
Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet yü
ce tasviplerine .sunulur. 

T. B. M. M, Başkam 
R, Koraltan 

BAŞKAN —- Mithat Benker'e ödeneğinin ve
rilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent'in 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığı tezkeresi (3/336) 

11 . VI . 1952 
Kamutaya 

Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Manisa 
Milletvekili Kâzım Taşkent'e ödeneğinin verile
bilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, 
Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet yü
ce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkam 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Kâzım Taşkent'e ödeneğinin 
verilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Kamulaştırma kanunu tasarısının geçi
ci bir komisyonda görüşülmesine dair İçişleri 
Komisyonu raporu (1/314) 

13 . VI . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan kamu
laştırma kanun tasarısının müzakeresi sırasında 
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Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarının mümessil-
lerince, işin ehemmiyet ve müstaceliyetine bina
en, bu tasarının havale edilen İçişleri, Bayındır
lık, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarından 
verilecek üyelerden müteşekkil bir Geçici Komis
yon tarafından müzakeresi teklif edilmiş olup 
bu teklif komisyonumuzca muvafık görüldüğün
den gereği yapılmak üzere dosyanın Yüksek Baş
kanlığa arzına karar verildi. 
İçişleri Komisyonu Bşk. Başkan V. 

Kırklareli Bursa 
P. Üstün N. Yılmaz 

Bu. Rapor Sözcüsü 
Amasya Çankırı 

K. Eren C. Boynuk 
İmzada bulunamadı 

Çoruh Çorum 
Z. Ural B. Koldaş 
İstanbul İzmir 

O. Türkgeldi P. Arat 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu Kütahya 
Muhalifim Y. Aysal 

F. Keçecioğlu 
Muğla Niğde 

Y. Başer P. Ecer 
Samsun Trabzon 

M. Ozkefeli H. Orhon 
Van 

1. Akın 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, halen sekiz geçici komisyon 
vardır. Geçen gün yine bir geçici komisyon tek
lifi münasebetiyle huzurunuzda bunun mahzur
larını ve esbabı mucibesini tafsil en izah etmiştim. 
Tekrar arzediyorum ki; Maliye Komisyonunuz, 
geçici komisyon için ayıracak arkadaş bulama
maktadır. Çür,kü mevcudu 21 dir. Geçici komis
yonlar 8 olduğuna ve her komisyona da 3 arka
daş vermek suretiyle katıldığına göre esas komis
yona âza kalmamakta ve esas komisyon vazifesini 
yapamamaktadır. Ben kürsüye gelirken diğer ar
kadaşlardan da bu sözleri işittim. Bütçe Komis
yonu da aynı mülâhaza ile âza veremiyecektir. 

Şimdi vaziyet böyle olunca, bendenizin yük
sek heyetinizden ricam; Geçici Komisyonun teş
kili talebini tasvip etmemenizdir. 

BAŞKAN — Efendim 'Kamulaştırma Kanu
nu tasarısının İçişleri, Bayındırlık, Adalet, Ma-

_ 2 2 6 - ~ 



B : 85 16 . 6 
Üye ve Bütçe komisyonlarından seçilecek geçi
ci bir komisyona havalesi hususundaki İçişleri 
Komisyonunun raporunu oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 

5. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürhan'ın, 
göçmenlere yardım kanunu teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (4/263, 2/112) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

13 . V I . 1952 
Bulgaristan'daki ırkdaşlarımızın âni bir ka-

"rarla tehcire tâbi tutularak iktisadi durumumu
zun sarsılması maksadiyle Bulgarlar'in giriştik
leri bu menfur hareket karşısında bizim de âni 
tedbirler almak mecburiyetinde olduğumuzu dü
şünerek muvakkat mahiyette olmak üzere (Göç
menlere yardım) namiyle bir kanun teklifinde 
bulunmuş ve bu kanunla göçmen pulu ihdas edil
mesini düşünmüştüm. 

3 . 1 . 1951 tarihli olan bu teklifimden sonra 
müşahade ettim ki; Hükümet, yurdumuza akın 
halinde gelen göçmenlerin iaşe ve barındırılmala-
rı hususunda ittihaz ettiği tedbirler sayesinde 
göçmenlerin kısmı âzamini çok az bir zamanda 
müstahsil hale getirmiş ve geride kalanları da 
aynı şekilde yerleştireceğine dair de bizlere itmi
nan vermiştir. 

tşte bu sebeplerledir ki, (Göçmenlere Yardmı 
Kanunu) adiyle yaptığım teklifime lüzum kal
madığı kanaatiyle işbu teklifimi geri aldım. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederim. 
Tokad Milletvekili 

Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Bilginize sunularak geri veril
miştir. , f& ' I 

6. — istanbul Milletvekili Celâl Türkgeldi 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(K) bendi ile geçici 69 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair önergesi (4/264, 2/21&) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 65 nci maddesinin (K) bendi ile 
geçici 69 ncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki 2/218 sayılı kanun teklifimizin geri 
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verilmesi için gerekli işlemin yapılmasını rica 
ederiz. 

İstanbul Milletvekili Anteb Milletvekili 
('. Türkgeldi G. Kınoğlu 

Kastamonu Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
H. Türe R, Taşkın 

Niğde Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
N. Bilge Z. Erataman 

İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili 
F. Tekil R. Alabay 

Konya Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
M. Obuz Ş. Kerimzade 

BAŞKAN 
mistir. 

Bilginize sunularak geri veril-

/'. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (4/265, 2/320) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra 'eklen
mesi hakkındaki 2/320 sayılı kanun teklifimin 
geri verilmesi için gerekli işlemin yapılma
sını saygı ile rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — Bilginize sunularak geri veril
miştir. 

Gündemin diğer maddelerinin sözlü sorulara 
takdimi hakkında üç önerge var. İkisinin meali 
bir, birisi ayrı mahiyettedir okutuyorum. 

. T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemdeki kanunların önemine 

binaen sözlü sorulardan evvel müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Niyazı Ünal Alçılı 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan ikinci defa görüşülecek 

işlerle Danıştay ikinci Daire Başkanlığı seçi
minin ve birinci defa görüşülecek işlerin soru
lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Yusuf Aysal 
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Sayın Başkanlığa } 

Kanunların sözlü sorulardan önce konuşul- j 
masını arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşar, her gün böyle takrir vereceğimize 
elimizdeki içtüzüğü değiştirelim de sözlü soru 
müessesesini ortadan kaldıralım. Sözlü soru nıü-
esesesi o kadar nafiz bir müessesedir ki, bunu 
ihmal etmek doğru değildir; kanunlardan evvel 
görüşülmesi lâzımdır. (Gürültüler) istediğiniz 
kadar gürültü edin. Vekilleri kontrol edecek 
sözlü soru müessesesidir, bunları kontrol edecek 
başka vasıta yoktur. Bırakın da Vekilleri kont
rol edelim ve çalıştıralım. Binaenaleyh her gün 
bir takrirle kanunlardan sonraya alınması doğru 
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değildir. Elimizdeki ruzname bir buçuk iki sa-
hil'e olmuştur. Memleketin o kadar işi var ki, 
sözlü soru olmayınca yapılmıyor. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; önerge
nin birisi, gündemde bulunan ikinci defa görü
şülecek işlerle Danıştay ikinci Daire Başkanlığı 
seçiminin ve birinci defa görüşülecek işlerin so
rulardan evvel müzakeresi ve öteki önergeler de, 
kanunların sorulardan önce görüşülmesi hakkın
dadır. 

Evvel, emirde; birincisini, yani ikinci defa gö
rüşülecek işlerle Danıştay ikinci Daire Başkan
lığı seçiminin yapılmasını ve birinci defa görü
şülecek işlerin sorulardan evvel müzakeresini 
oyunuza aarzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler önerge kabul edilmiştir. 

Gündemdeki ikinci defa görüşülecek işlerin 
müzakeresine geçiyoruz. 

6 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptır
maları için borç para verilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/339) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmesidir, Madde
lere geçiyoruz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırmaları için 

borç para verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emek
li Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı, 5616 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen
lerden (çıraklar hariç) müseccel hizmeti (8) yı
lı doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak 
şartiyle borç olarak verilebilir. Her yıl bu işe 
tahsis edilecek sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye verilecek borç p'if.-ı 
miktarı arsa bedeli de dâhil olmak üzere (5 000) 
beş bin liradan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum;. Kabul edenler... Etmi-

[1] Birinci görüşülmesi 81 ne.i birleşim tutana-
ğındadtr. 

yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MA DDK 2. — Birinci madde gereğince borç 
verilecek para, senelik % 5 faiz yürütülmek su
retiyle (20) yılda ve eşit taksitlerle her ay borç
lunun aylığından kesilir. Bu hüküm istemeleri 
halinde vefat eden borçlunun veresesi hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE :>. — ölüm ve emeklilikten gayrı 
her hangi bir sebeple idaredeki görevinden ay
rılan borçluların sandık aidatı ve bu mahiyet
teki paraları borçlarına mahsup edilir. 

BAŞKAN —. Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Satınalmacak arsalar derhal, 
yaptırılacak evler inşaatın bitmesini mütaakıp 
Sandığa usulü dairesinde ve birinci derece, bi
rinci sırada olmak üzere ipotek edilir. 

Sandığın alacağı tamamen tahsil edilmedik-
ç ı tesis edilmiş bulunan ipotek kaldırılamaz. 

Bu evler alacaklı sıfatiyle sandıkça sigorta 
ettirilerek prim ve masrafları borçlulardan ay
rıca tahsil edilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü avukatları 
bu kanunla ilgili hususlarda da sandık hukuku
nu müdafaa ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — isteklilerin sıraya konma 
şartları,.açılacak kredinin kullanma şekli, asıl 
ve kefil borçlularla sözleşme yapılması, tak
sitlerini ödem iyenle re yapılacak muamele umu
mi hükümlere göre ve bu kanunun tatlbikına ait 
sair esaslar Maliye ve Ulaştırma bakanlıkların
ca tesbit edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyeu-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 4060 ve 5072 sayılı kanunla
rın birinci maddedeki nispet dâhilinde kalan 
kısmı için ve 5434 sayılı Kanunun geçici (2) nci 
maddesiyle Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandı
ğı hakkında yürürlüğü kabul edilen 2454 sayılı 
kanuna ek olan 2904 sayılı Kanunun bu kanuna 
muhalif hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş, ta
sarı kanunlaşmıştır. 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
köylü kız çocuklarının ük tahsil yaşı hakkında 
kanun teklifi ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı 
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j Yırcalı ve .9 arkadaşının, Köy Okulları ve Ens

titüleri Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve Rize Milletvekili Ahmet Mor-
gü'in, 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye 
Kanununun 77 nci maddesi ile Köy Okulları ve 
Enstitüleri Teşkilâtı hakkındaki 4274 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu düşün-
cesiyle^Millî Eğitim Komisyonu raporları (2/152, 
197,364) [1] 

BAŞKAN — Evvelâ Köy Okulları ve Ens
titüleri Teşkilâtınla ait 4274 sayılı Kanunun 13 

.ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan bi
rinci kısmın müzakeresini yapıyoruz. 

ikinci müzakeresidir, maddelere geçiyoruz. 

Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 
4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve aynı kanunun 15 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 4274 sayılı Kanunun 13 ncü 
'maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Her yıl Eylül sonuna kadar 
altı yaşını bitirmiş olanlar, 14 yaşını tamaım-
ladı'kları öğretim yılnım sonuna kadar ilkoku
la devama mecburdurlar. 14 yaşını doldurmuş 
olup da ilkokulu bitirmemiş bulun'am'lıar, 16 ya
şını tamamladıkları öğretim yılı sonuna kadar 
ilkokula devam edebilirler. 

Eğitmen veya öğretmeni bulunan her kö
yün muhtarı, her yıl okul açılmadan on beş 
gün evvel eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen 
veya gezici başöğretmenle birlikte bu esasa 
göre köyün mecburi öğıreniım yaşında okun ço
cuklarının bir cetvelini tanzim ederek mühür
ler. Bu cetvelde adları yazılı çocuklardan de-

I vama mecbur olanlar, bu müddet içinde velile
rine bildirilir. 

Henüz nüfus hüviyet cüzdanı alınmamış ço
cuklar varsa bunların yaşları bu kurullarca 
çocukları görmek suretiyle tâyin v<? tesbit edi
lerek içlerindem1 mecburi öğrenim çağında olan
ların adları cetvele yazılır. 

[1] Birinci görüşülmesi 81 nci birleşim tuta-
nağındadır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul «deriler... Etmiyen-
ler... Kabul "edilmiştir. 

MADDE 2. — 4274 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten1 'kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
•k*r... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

•BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyeuler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kamunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

•BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Te'klifin kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

İkinci teklifin müzakeresine geçiyoruz. 
Tedrisattı İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 

77 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan tek
lifin birinci maddesini okuyoruz. 

Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 77 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1.-— 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı 
İptidaiye Kamımı Muvakkatinin 77 nci "maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 77. — - Her yıl Eylül sonuna kadar 6 
yaşını bitirmiş olanlar 14 yaşını tamamladıkları 
öğretim yılının sonuna kadar ilkokula devama 
mecburdurlar. 

14 yaşını doldurmuş olup da ilkokulu bitir
memiş bulunanlar 16 yaşını tamamladıkları öğ
retim yılı sonuna kadar- ilkokula devam edebi
lirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Teklifin tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Teklifin kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

S. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Öde
me Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati edi
len mektupların onanmasına dair kamın tasarısı 
ve Dışişlen ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/361) fil 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşühnesi-
dir. maddeleri okutuyorum. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme An
laşmalarının uzatılması hakkında teati edilen 

mektupların onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1949 tarihli Türki
ye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rının, 30 Haziran 1952 tarihine kadar uzatılma
sı hakkında, 6 Kasım 1951 tarihinde Prag'da 
Prag Elçiliğimizle Çekoslovak Dışişleri Bakan
lığı arasında imza ve teati edilen mektuplar ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Çekoslovakya ile yeni 
bir Ticaret ve ödeme Anlaşması akdedilinceye 
veya işbu Anlaşmanın temdidi hususunda mu
tabakata varılıncaya kadar Hükümet lali hazır 
Anlaşmayı yürürlükte bulundurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü acık oya arzediyorum. 

• f l | Birinci görüşülmesi 81 nci Birleşim tuta-
nağındadır, 
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/. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat 

kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (î/357) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının ikinic görüşüimesi-
dir, maddeleri okutuyorum. 

Denizaltıcı ve Dalgıçlara verilecek Tazminat 
Kanunu 

MADDE 1. — Denizaltıcı vo dalgıç okul 
veya kursu öğrencilerinden, okul veya kursu ik
mal edip de diploma alan denizaltıcı ve dalgıç 
subaylara, astsubaylara ve erata aşağıdaki esas
lara göre denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı 
verilir : 

a) Bilfiil denizaltı gemilerinde veya dalgıç 
kıtalarında çalışan kıdemli binbaşıya kadar (kı
demli binbaşı dâhil) denizaltıcı subaylarla, ast
subaylara rütbe maaşları tutarının •%• 50 si, 
dalgıçlara maaşları tutarının % 30 u. 

b) Denizaltıcıhk teşkilâtında veya dalgıç 
kıtalarında bilfiil hizmet alan kıdemli binbaşı
dan yukarı rütbedeki subaylardan denizaltıcı-
lara bu görevde bulundukları müddet zarfında 
kıdemli binbaşı maaşı tutarının '% 50 si, dalgıç
lara da '% 30 u. 

e) Denizaltıcı ve dalgıç erata (uzman er
baş hariç) denizaltı okul veya kursunu bitir
diklerinden itibaren bifiil denizaltı gemilerinde 
ve dalgıç, kıtalarında vazife gördüğü müddetçe-
ayda (20) lira. • 

d) Denizaltı okul veya kurslarında denizaltı
cı ve dalgıç okul veya kurslarında dalgıç olarak 
dalışa başlıyan öğrenci subaylara daliş eğiti
mine başladıkları tarihten diploma tarihine ka
dar teğmen maaşı tutarının ayda % 25 i. 
• e) Denizaltıcıhk okul veya kursunda de-

» nizaltıcı ve dalgıç okul veya kursunda dalgıç 
olarak dalışa başlıyan öğrenci astsubaylara da
lış eğitimine başladıkları tarihten diploma tari
hine kadar astsubay çavuş maaşının ayda % 25 i, 
denizaltıcı ve dalgıç okul veya kursu eratına 
(astsubay namzedi er ve onbaşı dâhil) dalışa 
bağladıkları tarihten itibaren ayda (10) ıirji. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tazmi-

[ 1 ] Birinci görüşülmesi 81 nci Birleşimdedir. 
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I natı alabilmek için denizaltı gemilerinde ve teş

kilâtında ve dalgıç kıtalarında bilfiil çalışmak 
ve her altı ayda en az 30 saat vazife ile dalış 
yapmak şarttır. Ancak. 

a) Altı ay içinde 30 saat dalış yapmıyaıı 
denizaltıcı ve dalgıçların dalış tazminatı kesi
lir. Bu kesiliş, mütaakıp altı ay iççinde 30 saat 
dalış yapılıncaya kadar devanı eder. 

b) Sicillen denizaltıcıhk veya dalgıçlık ya
pamaz kararı alanların denizaltıcıhk ve dalgıç
lık tazminatı kesilir. 

c) Denizaltı yedek kadrosunda, denizin 
geri hizmetinde, suüstü gemilerinde veya dal
gıç kıtalarından hariç yerlerde görevlendirilen 
denizaltıcı ve dalgıç subaylarla (kıdemli bin
başı dâhil) astsubaylara senede en az 60 saat 
vazife ile dalış yapmak şartiyle maaşları tutarı
nın % 10 u ylık tazminat olarak verilir; 

d) Denizaltıcıhk veya dalgıçlıktan müfe-
I vellit sıhhi sebeplerle husule gelen arızalardan 

dolayı denizaltıcıhk ve dalgıçlıktan muvakkat 
olarak denizin diğer hizmetlerinde görevlendiri
len subay ve astsubaylara ayrıldıkları tarihten iti

baren bir sene müddetle denizaltıcıhk veya dal
gıçlık tazminatı aynen verilir. Sağlık durumları
nın denizaltıcıhk veya dalgıçlık yapmaya müsa
it olduğu sağlık raporiyle tesbit edilenler tekrar 
sınıfına iade edilir. Müspet rapor alamadığı tak -
dirde denizaltıcıhk veya dalgıçlıktan ayrılmış 
sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yedek subaylara denizatı ge
milerinde çalıştıkları müddetçe bir ve ikinci 
maddeler hükümlerine göre denizaltıcıhk tazmi
natı verilir. Bir aydan noksan hizmetler için 
tam ay hesabiyle tediyat yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi-ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Denizaltıcı olmadıkları halde 
muvakkat vazife ile denizaltı gemileriyle dalış 
esnasında görevlendirilenlere daldıkları her gün 
için 7 lira tazminat verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek 
para, iki maaş veya ücret tutarlarının % 30 unu 
geçemez. Kıdemli binbaşıdan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık veya ücret alanların alacağı 
para yekûnu da kıdemli binbaşı maaş tutarının 

ı c/( 30 unu geçemez. 
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nıfmdaıı ayrıldıkları sırada almakta oldukları 
rütbenin aylık tazminatının :% 50 si verilir. 

b) Diploma tarihinden itibaren 15 yıl (15 
yıl dâhil) bilfiil dalış hizmeti yapanlardan di
siplinsizlikten gayrı sebeplerle deniz sınıfının 
diğer kısımlarına nakil olunanlar hakkında yu-
kardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenle]-... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul -edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vazife ite dalış yapan deniz
altıcı ve dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun vazifeli olarak denizaltı gemisinde 
veya dalgıç kıtasalda bulunup da denizaltıcılık 
veya dalgıçlığım ıçeşitli sebepleriyle şehit olan
ların maaşa müstahak ailelerine ve maaşa müs
tahak aileleri olmadığı takdirde 'mirasçılarına 
kanuni hissederi nispetinde tevzi edilmek üzere 
tazminat olarak (7 500) lira verilir'. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur'. Maddeyi 
kabul •edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Denizaltıcılık ve dalgıçlık 
kazalarından 'mütevellit sebeplerle tedavi gö
ren veya hava değişimi alan demizaltıeı ve dal
gıç subay, astsubay ve erata kaza tarihinden 
itibaren! bir sene müddetle dalış tazminatı ay
nen veriliır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Memleket dâhil ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve tesellüme memur heyetlerden gemi
nin ilk dalış tecrübesine başlıyarak kati tesel
lüm anına, kadar cereyan eden bütün dalış tec
rübelerine ; 

Ana, akümlâtör bataryalarının tebdili sure
tiyle yapılan büyük overhol tamirini mütaakıp 
ilk derin su dalış tecrübelerine; 

İştirak edenlerden bir defaya mahsus olmak 
üzere subaylara (200), astsubaylara (150) ve 
eratla (100) lira (Tecrübe ikramiyesi) verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — a) Sıhhi sebeplerle dalıştan 
menedilerek denizin geri hizmetlerine veya su 
üstü gemilerinde bir vazifeye nakledilmiş olan 
denizaltıcı subay ve astsubaylara denizaltıcı sı- i 

1. •— Danıştay da açık bulunan İkinci Daire 
Başkanlığı için seçim yapılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri komis
yonlarından kurulan Karmia Komisyon raporu 
(3/326) 

MADDE 9. — Denizaltı sınıfı mensuplarına 
verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 24 
Haziran 1933 tarihli ve 3486 sayılı Kanun ile 
bu kanunun bâzı maddelerini tadil eden 5 Ha
ziran 1939 tarihli ve 3629 ve 10 Aralık 1941 ta
rih ve 4145 ve 30 Mayıs 1947 tarih ve 5053 sa
yılı kanunlar ve dalgıç zâbitan ve efrada veri
lecek zamaim hakkındaki 23 Haziran 1927 tarih 
ve 1144 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

I GEÇİCİ MADDE — 1492 sayılı Kanun 
mucibince tasfiyeye tâbi tutulan gedikli subay
lardan denizaltıcı ve dalgıç olanlar, almakta 
oldukları maaş tutarlarına göre bu kanun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Mddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımını takip 
eden ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

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

I Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş-

| tir. Tasan kanunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde ye
ter sayı olmadığı için bu seçimin yeniden ya
pılması bu birleşime kalmıştı. 

Evvelâ tasnif heyetini ayıracağız efendim : 
Kâmil Kozak, buradalar mı? (Yok sesleri) 

5. — SEÇİMLER 

— 282 — 



B : 85 16.6 
Enver Karan, (Burada sesleri) 
Ahmet Kemal Varınca, (Burada sesleri) 
Kemal Ataman, (Yok sesleri) 

? . Şemsettin Günaltay, (Burada sesleri) 
Şimdi adçekme suretiyle, intihap çevresini tâ

yin ediyoruz : Van Milletvekili arkadaşlardan 
başlanılmak suretiyle oylamaya devam edilecek
tir. îsmi okunan arkadaşlar lütfen oylarını 
kullansınlar. 

(Oy toplama işi yapıldı) 

1952 0 : 2 
Tasnife intizaren gündeme devam edece

ğiz efendim. 
Efendim; gerek açık oya arzedilen tasarı 

için gerekse Danıştay seçimi sebebiyle oyunu 
kullanmıyan arkadaşların oylarını istimal etme
lerini rica ediyorum. 

Oy toplama muamelesi sona ermiştir. 
Tasnife intizaren oturuma 10 dakika ara ve

riyorum efendim. 
Kapanma saati : 15,50 

» • « 

Î K Î N C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Başkan vekili Celâl Yardımcı 

KÂTtPLER : Sedat Baran (Çorum), Muzaffer önal (Tokad) 

K l > 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

5. — Hilâfetin ügmına ve Hanedanı Osnıa-
ninin Türkiye Cumhuriyeti mcmaliki haricine 
çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Dışişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/231) [11 

BAŞKAN - Bu 431 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının bundan evvelki oturumda mü
zakeresine başlanılmıştı. Söz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'indir. Buyurun Tanrıöver! 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar, başlangıcı, -teri
nim ışığı altında olmıyan engin bir mazinin ka
ranlıklarına dalan-, millî varlığımızın koskoca 
bir merhalesi, belki bütün tarih merhaleleri 
arasında en büyüğü, Osmanlı devridir. 

Osmanlı devleti 6 asırdan fazla sürdü. Bu
nun bâzı hususiyetleri üzerine, birer kelime ile 

[1] 201 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

dikkatinizi ce]bede«îeğim. 
Türk tarihinin âlemşümul mahiyeti, Os

manlı Devletimin bir eseridir. Daha evvelki 
Türk devletlerini, Avrupa bilmez ve dünya 'bil
mez; bizi Selçuk'lardan dolayı tanımazlar, Gaz-
nevilerden, Harzemilerden dolayı tanımazlar. 
Hindistan'da, Af ganiıstan'dia, Çin'de, Orta 
Asya'da, Şarki Avrupa'da, Afrika'nın şimalin
de ve Şarki Roma 'da birbirini takip eden dev-
letler kurmuş olan ırkımızın, mületimizin tari
hinde en mâruf devir, en şayanı dikkat devir, 
Osmanlı devri olmuştur. 

Eski Türkistan'la!» vardır, Rusya'da bir 
Türkistan kalmıştır, 3 milyon kilometre bir sa
hası var, orada 19 milyonluk bir halk oturuyor. 
İçinde Türk neslinden olmıyanlar var. Ezici 
ekseriyet bizdendir, Türk neslindedir. Bunu 
Avrupa bilmez, bunu dünya bilmez. Bilenler 
bâzı tarihçiler, müsteşriklerdir. 

Bir Çin Türkistan* vardır, muazzam bir sa
hadır. Onu Avrupa bilmez. 

Bir Afganistan Türkistanı vardır, onu dün
ya bilmez. 

Yepyeni bir Türkistan vücuda gelmiştir. 
Bunun doğuşu hakkında dikkatinizi eelbederim; 
o, •Afrika* Belçikasr rgibi* yabanabat bir sahada 
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kurulmamıştır. O, Madagaskar 'da ekle edilmiş I 
bir hükümranlık değildir. Burası Belucistana 
benzemez. * O, 'temdi Selçuk medeniyeti olan, 
•eöki klâsik Yunan ve Roma, Asuri,? Keidani, 
Mısır, Arap, mıedeniyetlerin'in büyük devirleri
me şahit olan geniş sahalarda kurutmuştur. Bu 
suretle, evvelkilere ço'k üstün yepyeni bir Tür
kistan vücuda gelmiştir. Bu Türkistan'ın 
vücuda gelmesi bir dil zaferidir, bir- din 
zaferidir ve nihayet birbirini takip eden ve 
asırlarca süren cins cins muhteşem Osmanlı 
müesseselerinin hâsıl ettiği bir zaferdir. Oedle-
rimiz buraya gelip son Devleti kurdukları va
kit, karşımızda, bizi tamamen kendisine ya
bancı tutan ve mütemadi üzerimiz© Ehlisalip 
orduları gönderen bir Avrupa karşısında idiler. 
Burası ateş ve demir fırtınalarının 'estiği bir 
yerdir. Genç olanları<mtz bundan 19 sene sonra 
- yalnız 19 sene sonra - Anadolu'da millet ve 
devlet olarak dokuz yüz seme süren bir hâkimi
yetin eşsiz bayramını idrâk edeceklerdir. Bü
tün bayramlarımız arasında en büyük bayram 
olacaktır. Muayyen bir toprakta hâkimiye
tini 9 asır yalnız iki hanedan riyasetinde ida
me «itmenin mânasını siz takdir edersiniz. Bu
nu benim izahıma hacet yoktur. Malazgird'de 
1071 de başlıyan ve bize Anadolu kapılarını 
açan muharebe hayret edilecek kadar uzun 
sürmüş bir taarruz harbidir. Orta Asya'dan 
merhale merhale gelen bu taarruz, 1683 de 
Viyana surları önünde du/rdu, 612 sene bir ya
yılma gazası karşısındayız. En genç olanları
nızı istisna ediyorum, diğerleri, az çok yaşlı 
olanlar iki Cihan Harbini bilirler. Almanya 
gibi muhteşem bir askerî »kudretin sahibi olan 
memleket, kısa fasılalarla yayılma muharebe-
leri yaptı, iki defasında da mağlûp oldu, geri 
çekildi 

İstilâ, beka ve istikrar noktai nazarından 
fevkalâde dikkate lâyık bir eser karşısındayız. 
Eser ve müessir çok büyüktür. Bizansı bir 
ucundan öbür ucuna kadar takip eden veraset 
kavgalar*, mezhep kavgaları, Osmanlı tarihi 
göz önüne getirildiği ve arada bir mukayese 
yapıldığı vakit, fark ço'k büyük-olmak üzere 
bizim lehimizedir. Vârisi olduğumuz Bizans'ta 
10 hanedan birbirini takip etti on küsur asır 
zarfında, bizde yalnız iki hanedan 9 asur zar
fında. Bu ne yaman istikrardır. Karşısında 
Avrupa gibi düşman bir âlemin asırlarca birbi- I 

. 1952 O : 2 
rini tabip eden saldırışlarına, Asya'dan gelen is
tilâ ordularına Anadolu beylerinin ayrılış müca
delelerine rağmen eser ne kadar sağlamdır, kök
lüdür. Bu eserin en kısa tarifi, Hıristiyan Avru
pa'nın Şarka karşı en ileri kalesi olan Bizans'ın, 
Islâmı Şarkın Hiristiyan Avrupa'ya karşı en 
ileri kalesi haline getirilmesidir. Bu bir mucize. 

Gelecek sene İstanbul Fethinin 500 ncü sene
sini tesit edeceğiz. II nci Mehmet, ö 22 yaşındaki 
dâhi kahraman bize bir dakika başını kaldırıp 
sorsa, «Ailem nerede?.» Ona ne diyeceğiz?. Ona 
cevap Hükümetin getirdiği kanundur. 

Ben ilk söz alanları dinledim, umuyorum ki, 
yekpare olarak, kanunu tasdik edeceğiz. Hükü
met lâzımgelen diğer bir tedbiri de almıştır, ve
raset .ihtilâflarına mahal verebilecek olan yolu 
kapamıştır, erkek âza, doğrudan doğruya'tahta 
vâris olmak davasını ortaya atabilecek kimseler 
memlekete gelemiyeceklerdir. Buna bir müddet 
için ben de taraf darım. Fakat diğer azanın dı-
şarda kalması için hiçbir sebep yoktur. Onlar 
memlekete gelebilirler, hattâ bâzılarının vaziyet
leri son derece ağırdır. 

Arkadaşlar, Paris'te sizin de benden işiterek 
zaman zaman hatırlayacağınız bir şeyi öğrendim: 
îki tane hanedana mensup kadın, yani sultan ha
nım zaruretin son derecesine düştüler ve bunla
rın akşam saatlerinde evlerin önüne atılan yiye
cek artıkları içinde arandıklarını gören eski erme
ni vatandaşlarımız kendi aralarında toplanıyor
lar, onlara her türlü yardımda bulunuyorlar, hat
tâ bir ev i utarak kirasını veriyorlar. Bunu size 
Başkonsolosumuzun lisanından, aldığım malvt-
mata istinat ederek naklediyorum. 

Hanedan azasının bâzı hususiyetleri sizin tak
dirinize lâyıktır. Haydarabad Nizamının gelin
lerinden biri son hâlifenin kızı Dürrüşehvar'dır, 
yani şahane inci lllustration'un bir cümlesini 
hatırlıyorum : (O, büyük bir asaletin en güzel 
örneklerinden biridir, hiçbir zaman bir isim bun
dan fazla istihkak edilmemiştir.) O, bundan 4 se
ne evvel istanbul'a geldiği vakit bir gazete mu
habiri sordu, çocuklarınız Türkçe konuşuyorlar 
mı?. Dürrüşehvar epey düşündükten sonra mah
zun ve munfail bir sesle şu cevabı verdi: «Benim 
bir Türk kadını olduğumu unutabilir misiniz?.» 

Onun en yakın akrabasından biri de Nizam 'm 
ikinci oğlunun karısı Neylüfer'dir. lllustration'
un muhabiri ona soruyor, «Hanedanınızı Atatürk 
memleketten çıkardı, hakkında ne düşünüyor-
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sunuz!. «Evet, 6%ör, aile olarak müteessirim, 
vatan topraklarından uzaktayız. Fakat bir şeyi 
unutmamanızı rica ederim, ben bir Türk kadını
yım, vatanımı kurtarana karsı ölünceye ^İctar 
yalnız minnettarlık hissi taşırım!» (A^fâ^ar, 
bravo sesleri) 

Nivyork'a gitmiş bir sultan hanım orada ev
lendi, çocukları askerlik yaşına geldi. Amerika
lılar askerîfjprdâvet ettiklerfvftit iki gencin ver
diği cevap ondur : «Biz Türk evlâdıyız, bir gün 
meşfoketimize bizi kabul edecekler, askerliğimizi 
memleketimizde yapacağız». Biz Amerika tâbi-
yetine grrmiyeceğiz. (Bravo sesleri). Bu suretle 
Türfeöik hissini daima muhafaza eden ve içinde 
bir tane hain, bir tane mecnun, 3 - 5 tane zaif 
adam çıkmasına rağmen büyük ve engin millî ta
rihimizin koskoca bir faslını açmış olan bu ha
nedanın kadınları, çocukları, mensupları, Hükü
metin aldığı tedbirler dairesinde memlekete avdet 
edebilirler. Bu zaman gelmiştir ve hiçbir tehli
kenin bugün asla mevcut olmadığına kaniim. Re
jim kuvvetlidir ve bekası uyanmış bir milletin 
teminatı altındadır. Onlar da Türk vatandaşı 
olarak gelsinler, kendi millî bayraklarının altın
da mesut yaşamak imkânını bulsunlar. Büyük 
Millet Meclisinin vereceği krar, onları minnettar 
edecektir ve onların istihkak ettiği bir karar ola
caktır. Arkadaşınız bunu sizden istirham ediyor-
(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu (Yok sesleri) 
Tümü hakkında başka söz istiyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(tvedilik takriri var sesleri) 

Tasarının ivedilikle görülşülmesi hakkında 
bir takrir vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin 

Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarıl
masına dair olan Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi ve aynı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Bu rapor sözcüsü 

Tacid Asena 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... îvedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

6.1952 O : t 
Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Tür-
kile Gumhuriyeti memaliki haricine çıkarılma-
sış& dair olan 481 sayılı Kanunun 2 nci madde-
siifcn değiştirilmesi ve aynı kanuna bâzı madde

ler eklenmesi hakkında Kanun 

MAŞDE 1. — 3 Mart 1340 tarihli ve 431 
sayılı Kanunun ikinci maddesi değiştirilmiş ve 
aynı kanuna aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir: 

MADDE 2. — Mülga hilâfet ve münderis 
Osmanlı saltanatı hanedanının padişahlar sul
bünden olan erkek âzası ve bunların erkek füruu 
Türkiye'ye gelmek ve Türtiye'den transit ola
rak geçmekten memnudurlar. Bunların dışında 
kalanlar Türkiye'ye gelebilirler. 

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

EK MADDE 1. — tkinci madde gereğince 
Türkiye'ye gelebileceklerin , müracaatları halin
de, Türkiye'ye gelmek ve Türkiye'de ikamet 
etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa alın
malarına Bakanlar Kurulu karar verebilir. 

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

EK MADDE 2. — İkinci madde hükmünden 
istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren umumi hükümler dairesinde mal 
edinebilirler. Bu suretle Türkiye'de mal edi
nenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade 
edemiyen vârislerm^T^t hisseler suln mahke
mesince: bir sene içinde tasfiye olunarak tutarı 
kendilerine ödenir • 

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

EK MADDE 3. — Bu kanuna müsteniden 
yurda gelmek hakkım haiz olanlar 27 Ağustos 
1324 ve 20 Nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 

sayıl Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
245 sayılı tefsir kararı gereğince fnillete intikal 
etmiş olan bilûmum menkul ve gayrimenkul 
mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer her 
hangi bir sebeple hak iddia edemezler. 

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

EK MADDE 4, -~. Türkiye'ye gelenler veya 
Türk vatandaşlığını iktisap edenler (sultan, 
hanımsultan, kadmefendi, prens, prenses) gibi 
hanedana nispet ifade eden elkap ve unvanları 
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kullanmaktan memnudurlar. 

İkinci madde hükmünden istifade edenler
den memmÖyet hilâfına harekette buluntolâr 
altı aydan iki yıİâ ve bu unvanları bu kiHifeeter 
hakkında iltizamen kullananlar üç &yâtM bir 
yıla kadar föapis cezası ite cefcalandırriır%rf 

BAŞKAN — M»dd«yi k a M edeaifcr... Btmi-
yenfer... jtâbul Edilmiştir. 

MABDB 2. — 431 sayık Kanunun ve diğer 
kanurdarMi Tau kanuna aykırı hükümleri ile 5371 
sayılı Kanun kalsiınJmaştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül, 

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

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ta
sarı 'teanunhaşmıştır. 

6. — Uluborlu îlcesi merkezinin Senirkent 
Kasabasma ve Senirkent Bucağı merkezinin de 
Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının 
Senirkent bucak adının da Uluborlu olarak de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/229) [1] 

• 
BAŞKAN — öncelik hakkında daha evvelce 

umumi olarak karar vermiş btflurrayorfiunue. Bu 
itibarla tümü hakkında söz istiyen var mı (Yok 
sesleri) 

Ö halde maddelere geçilmesini oyunuza rze-
öüyorum, Kabili edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmiştir. İvedilik teklifi var. 

Yüksek Başkanlığa 
î*pafta ili Ul'ubdrkı İlçesinin Soairkent Bu

cağında ilce kurtılma»ı hakkımdaki kanun tasa
rısının ivedilikle görüşülmesini 'ara ve teklif 
•ederiz. 

Bütçe Komisyonu Başkan V. 
Fetlıi Çelîkbaş 

[1] 151 sayılı basmayazıya ek tutanağın so-
nunâaâtr. 

i. 1962 0 : 2 
I BAŞKAN — İvedilik hakkındaki komisyon 

teklif ini oyunuza aTzedeceğim; kâbül Duyuran
lar..: "Etmiyenler... Kabtil edilmiştir. 

İsparta İli Uluborlu İlçesinin Senirkent Buca-
I ğında ilce kurulmsı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bağlı (1) saydı cetvelde ad
lan yazarh köyler! ihtida «tenek föâere İsparta 
İli Uluborlu îleeBİrfki Senirkent Bumğmda ilce 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — &öz istijneaa yoktur, maddeyi 
cetvelle oyunuza araediyöruM. Kabini «de**ter... 
Etmiyenler... Kabuî edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları, gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
bakanlık ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur, maddeyi 
I cetvelle oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

GEÇİCİ MADÖE — İlişik (3) sarılı eetvel-
1 de gösterilen kadr©lar 1552 Malî yalı Biitefe Ka-
1 nununa bağlı (D*) işaretli eetvelia ilgili kıeım-
1 larına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz igtiyen yoktur, maddeyi 
; cetvelle oyunuza arzediyorum. Ka"t>ui edenler... 

Etmiyenler... Kabul »edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 Haziran 1952 
\ tarihinde yürürlüğe girer. 
1 BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Krarulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kamm-
luğu kabul olunmuştur. 

7. —Çorum MilletvekiliMüseyin Qriakcwğ-
lu ve 2 arkadaşmm, Burdur Milletvekili Mehmet 
Özbey'in, Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu ve İstanbul Milletvekili Füruzan Tekil'-
in, Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
Konya Milletvekili Hidayet Aydmerin, Rize 
Milletvekili İzzet Akçal ve Siird Milletvekili 
Mehmet Daim Süalp'vn, Tokad Mffletoekili Ah-

I met Gürkan'ınf Rize Milletvekili İzzet Akçal w 
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2 »rkadaşmın ve ^Balıkesir Milletvçfcilı Vacdd I 
Asena ve 3 arkadaşınızı, Türk Ceza Kanunumun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka- I 
nun tehliffori im Adalet Komisyonu, raporu I 
(2/219, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 35$? 3P2, 
392) 

'BAŞKAN — Efendim, tasarının önoeükle gö- I 
rüşülmesiny^eyüıize arzediyorum. Kabul edenler.. 

€MZUX TÜEK (Seyihan) — öncelik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rey aatieesi hmüm al anmamış
tır, ömucdak. aleyhinde bu^rua C«zmi Bey. 

CBZMİ TÜRK ^Seyhan) — Aüiz arhadaşla-
nııı, bagün bahis meevzuu olarak getirilen ve 
Adalet Komisyonunca öncelMe ve ivedilikle mü
zakeresi istenen kaann tasarısı, «suı itibariyle 
Türk € * » Kan'onuBun-bfüyük bir kusroının baş
tan aşağı tadilini, yani baştaki ceza prensiple
rinden başlayarak ve 50 raed maddesinden 486 nci 
maddasine kadar birçok maddeleri, birçok büyük 
meseJeLeri -ve içtimai bünyemizle alâkalı mühim 
hükümleri ve fasılları ihtiva eden tadil teklifle
rine dair büyük bir rakordur. 

Bu teklifler, heyeti umumiyesiyte 1950 son
larında Adalet Komisyonuna intikal etmiştir. 
Adalet K«raâsyo»ımda onm bir safha geçirdik
ten aonra 1951 sonlarımla Heelisiniae gelmiştir. 
Bu tasarıda mevcut 141 nei madde ve mümasil
leri Hükümetin teklifiyle aynimış, geri kalan 
tada teklifleri Adalet Komisyonuna iade edil
mişti. Üzerinden ayJar geçtikten sonra Meclisin 
tam tatiline takaddüm edan bu günlerinde ko
misyondan, öncelikle ve ivedilikle müzakeresi 
için Yüksek Heyetinize takdim, edilmiş feulun-
mateladır. Gündemin 3 nea eagpiasındaki madde
ler arasındadır, iki »okta ürerinde bilhassa dik-
katiniai etifeederim. Bir defa, Ceaa Kanununun 
prensipleri başta olmak öıere baştan aşağı tadi
lini taaammvm eden ba tasarının öncelikle ve 
ivedilikle.... 

BAŞKAN — İvediMk hakfonda söz söyliye-
measiiMB öwrai Bey. ı 

CBZMİ TÜBK ('Devamla) — Öncelikle mü
zakeresini Adalet Komisyonunun, bir ihtw«B kb-
misyommnn istemiş olmağını bendeniz degru bul- I 
muyeram. 

İkinci nokta olarak, güsdemdeki meselele
rin tetkikına ait usule muarız bulunuyorum. 
Biliyorsunuz, gündem 4 sayfalık bir risale halin- | 
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I de elimize geçmektedir. Milletvekili olarak vazi-

f$erimizi yaparken gündem sırasiy^e bu tasa
rılar^ tetkik etmek ve hazırlanmak mecburi
yetindeyiz. Gündemin ikide bir değiştirilmesi, 

1 gündemin gerideki maddelerimi^ ileri alınma
sı, bizjun tetkiksiz olarak bu mevzuları kanun 
şeklinde tedvinine müncer oknafctat&r. kadim
den kalan ve pek sakat olan bu usulün bu şe
kilde devam ettirilmesi teşriî vazifemizin görül
mesini güçleştirmekte ve hattâ imkânsız hale 
getirmekte, üstelik çıkarılması lazımgelen kanun
lar hakkında evvelâ bizim kendimizin esaslı 
bilgi ile mücehhez olmamakhğımız neticesini do
ğurmaktadır. Başka memleketlerdeki içtüzük
lerde gündem esaslı olarak bir hafta evvelden 
tesbtt edilmekte ve gündemlerde sık sık deği
şiklikler yapılmamaktadır. Tahmin ederim ki, 
bu, milletvekillerinin gündemdeki maddeleri 
iyi tetkik etmelerini temin içindir. Bizde ma
alesef itiyat haline gelmiş bir kötü usul olarak 
gündem istenildiği şekilde sık sık değiştiril
mekte, gerilerdeki maddeler ileriye alınmakta
dır. Maalesef bugün tetkik ve tasvibinize arz--
edilen ve öncelikle müzakeresi istenen ba ra
por hakkında komisyonun ivedilik teklifi de 
vardır. Raporunda sarahatle mevcut olan bu
nun bu suretle müzakeresi eski ve kötü bir iti
yadın devamı olacaktır. Tahmin ederim ki* bir
çoklarımız da bu geniş tasarının ne gerekçele
rini ve ne de esbabı mu/abesini tetkik etme
den tedvin etme vaziyetine düşeceksiniz» Ben
denizin istirhamım; üzerinde daha iyi çalışabil
memiz için, normal yolla; iki defa görüşülecek 
kanun şeklinde gelmesini, öncelik ve ivedilikle 

I müzakeresinin reddini rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, t evvelâ omceliği oya 

arzedeceğim. . 
Yüksek heyete arzedikn adı geçen teklifin 

öncelikle görüşülmesini oya arzediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle gö

rüşülmesi kabul edilmemiştir. 
5. — Devlet Memurları Aycıklarının Tevhit 

i ve Teadülüne dair olan 3656 sayüı Kanuna 
bağlı fî) say%h eetveUn Maüye Bakankğı' kıs
mına bâzı kadrotartn eklenmesi hakkmda ka-

i nun t&sarısı ve M&U&* ve Bütç* komisyonları 
raporları (1/3S9) [1] 

[1] 203 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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J Maliye veBütçe komisyorûhkf raporları (1/322) 

[D 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 

mı? ; 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

Ankara'da mevcut Gençlik Parkma ait beledi
ye malı bulunan arsa üzerinde kurulmuş olan, 
yaptırılmış bulunan tesislerin beyiyeye devri 
işi bugün bir kanunla huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. Bu kanun hükümlerine göre bir milyon 
147 bin lira tutan bu tesisler bilâbedel belediyeye 
devrediliyor. Hakikaten Hükümet olarak ilk görüş
te belediyelere bir lütuf ve atifet gibi görüler. Ben 
bu teklifin aleyhindeyim; sebeplerim* birer birer 

I arzedeeeğim. 
Belediyenin mülkiyetine dâhil bulunan arsa

lara da, aynen bir ferdin sahip olduğu mülkiyet 
I gibi, tecavüz edilmiştir; belediyenin izin ve mü

saadesini almadan hodbehot tasarruf edilmiştir. 
Beş altı seneden beri yapılmış olan bu haller 
bugün tasfiye edilmek isteniyor. Elbetteki tas
fiye zorundadır. Eninde sonunda mevzuat hü
kümlerine göre belediye haklarını alacaktır. Ne 
yapalım ki, vesayeti idare altmda bulunan bele-

I diyeler her taraftan, sağdan ve soldan hırpalan-
I maktadır. Demokrasinin temeli, ana yuvası bu

lunan belediyeler, yüksek himayelerinizle aşağı 
yukarı, bugünkü varlık şekline gelmiştir. Anıma 
daha yolun yarısını dahi alamamıştır. Umuyo
rum ki, yine yüksek himayelerinizle o yan yolu 
da yakın zamanda alacaktır. Bunun da 9 ne.u 
devreye nasip olmasını temenni ederim. (İnşa-
allah sesleri). 

I Belediyenin, kudretini, takatini ölçmeden, ken-
I di izin ve müsaadesini almadan mevzuumuz bu-
I lunan tesisler içinde müzeler, gazinolar ve emsali 
I binalar yapılmıştır. Hattâ bu binalardan' bir 
I tanesi yarım olarak bugün durmaktadır. Belediye

nin o binayı ikmal etmek için bir mecburiyeti yok-
I tur. Ama, bir şeref vazifesi olarak memleketin 

imarı ve güzelliği bakımından elbeftte ki yüksek 
Meclis zorlayıcı bir şekil de vazife verirse onu da-
içine kan akıtarak ikmal edecektir. Buna hiç 
şüphe yok. 

Lâkin bilelim ki, bu zorlama yolu ile belediye 
mesailerini zorlama yolu ile başka istikametlere 
çevirdiğimizde memleket için daha verimli ol-
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BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok

tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... !Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Bu tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkın
da Hükümetin teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bafh (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı 

kadroların eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlı
ğı kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etlmiyen-
ler ... Madde cetveli ile birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — ü u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Eemiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. ~ Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .,. Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Efcmiyenler ... Kabul edilmiştir.. 

9. — Ankara'da Gençlik Parkında mevvut 
bina ve tesislerin parasız olarak Ankara Beledi
yesine devri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, [11 204 sayıh basmayazı tutanağın sonımdadır. 
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maz, tik defa halkın muhtaç olduğu hizmetler 
ihıpl edilir. Üçüncü, beşinci, onuncu derecedeki 
ziynet kısımlarının tekâmülüne mecburiyet hâ-
sjl olur. Bu tasarıda mevzuubahis olan ve arsa
larına tecavüz mahiyetinde bulunan bir de Dev
let Tiyatrosu vardır. Devlet Tiyatrosu çok şü
kür ki, belediye ile anlaşma yolu ile bir muka
veleye bağt&hıfriştır. Oj tamamiyle mevzuata uy-
gun§,be^iySnin varlığına ve muhtariyetine hür
met edilmiş* olması dolayısiyle mevzuumuzun ha
ricinde kalmıştır. Otuz sene sonra ne olursa 
olsua: anlaşma yolu ile o bina belediyeye devre-
di|e«etoir ama bundan kasıt nedir? Hepimizin 
malûmu bulunan Gençlik Parkındaki tesislerin, 
bugün belediyenin muvafakati olmadan, kendi
sine devredilmesi isteniyor. Şayanı dikkattir ar
kadaşlar, bu işte ihtilâf var. Maliyeyi, Hazi
neyi temsil eden makamın muvafakati var. 
Çünkü Hükümet teklifidir. Belediyenin muva
fakati olduğuna dair de bir kayıt yoktur. Mev
zuat hükümlerine göre iki daire arasında bu me
seleler pekâlâ hallolur.; 2490 sayılı Kanunun 
66 ncı maddesi buna yol gösterir, bu şekilde an
laşılmadığı takdirde Hükümetin bu hüsnüniye
tini o kanunun hükümlerini yerine getirmek su
retiyle tedvin etmek mümkündür. Arkadaşlarım, 
Yüksek Meclis karariyle kaideler koyarak mevzu
at meydana getirir, sonra bu mevzuata hürmet 
etmez ve ikide bir değiştirirsek kanunların kıy
metleri aksar. Bu gibi ihtilâfların hal mercii 
burası değildir arkadaşlar. Eğer iki daire ara
sında. Hükümetle belediye arasında, belediye ile 
idarei hususiye arasında ihtilâflar olursa bun
ları, yüksek müsaadelerinizle, yüksek kararları
nızla yapılmış mevzuat halleder. İhtilâfın hal 
mercii burası değildir. Eğer biz böyle fertle Hü
kümet arasındaki, yahut cemiyetlerle Hükümet 
arasındaki, yahut belediyelerle her hangi bir 
dairei resmiye arasındaki ihtilâfları halle kal
karsak mahkemelere lüzum yoktur. Böyle hususi 
kanunlarla belediyeleri zorlamak, belediyelerin 
muhtariyetine ve halka olan hizmetinin aksama
sını tevlit eder. Binaenaleyh Hükümetin bu hu-
susdaki lütufkârlığının mevzuat dâhilinde ted
vin olunmasını isterim. Zorlama yoliyle bele
diyelere bu işi gördürmekte hayır yoktur. Bele 
diyeleri takkatinin haricinde bir işe sevketmiş 
oluruz. Yüksek tasvibinize ve yüksek düşünce
lerinize arzediyorum, bu tasarıyı kabul etmiye-
lim. Hükümetle belediye mevzuat dâhilinde | 
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hüsnüniyetlerini bir araya koysunlar, bu işin 
jpalli cihetine gidilsin ve belediye takatinin hari
cinde mesaiye zorlanmasın. Usulü dâhilinde, 
icabında Umumi Bütçeden bu işe ait tesislerin 
ikmali suretiyle ve Ankara Belediyesine yardım 
yoliyle bu işin halli pekâlâ mümkündür. Bunun 
için bir kanun çıkarılmasına lüzum yoktur. Mev
zuat haricinde zorlama yoliyle bir kanun çı
karılmamasını yüksek mütalâalarınıza arzetmiş 
oluyorum. 

BAŞKAN — Behzat Bilgin. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 

BİLGİN (İzmir) — Efendim; arkadaşımızın mü
talâalarına kısaca, komisyon adına, arzı cevap 
edeceğim. 

Bu mevzuda belediyeye bir zorlama mevcut 
değildir. Ankara Gençlik Parkına Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinden şimdiye kadar mütaaddit 
tesisler yapılmıştır. Zemin belediyenindir, te
sisler Bayındırlık Bakanlığının yani Devletin 
Bütçesinden meydana getirilmiştir. Bu sebeple 
bu tesisleri belediyeye devirden başka bir imkân 
görülememiştir. Şimdiye kadar belediyenin Ma
liye Bakanlığı ile vâki olan görüşmelerinde be
lediye bunları bedel takdiri suretiyle üzerine al
maya yanaşmamıştır ve kendi zaviyesinden haklı 
olarak, bunların inşası bizim muvafakatimiz ve 
mutabakatunızla olmamıştır ve binaenaleyh bir 
bedel ödiyemeyiz. Eğer siz bedel isterseniz biz 
de ecri misil isteriz diye mukabil bir iddiada bu
lunmuştur. Bu vaziyet karşısında bu yola gidil
miştir. Mahkeme yolu ile yapılacak bir şey yok
tur. Çünkü belediye bir hak iddiasında değil
dir. Bakanlık belediyeyi mahkeme yoliyle bir 
binayı ikmale mecbur edecek değildir. Arala
rında mevcut zımni bir anlaşmaya istinat etmekte
dirler. Arazi üzerindeki Sağlık Müzesi ile Opera 
binaları hariç, diğer tesislerin belediyeye intikali 
komisyonca kabul edilmiştir. Bu sebeple kanu
nun aynen kabulünü yüksek tasvibinize arzedi-
yoruz. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Hikmet Fırat arkadaşımızı din
lerken zannettim ki, kendileri, muhalefet için 
değil de, bugünkü iktidar adına bir tenkit yapı
yorlar. Belediyenin zaruri işleri varken neden 
park tesisine gidilmiş, neden oradaki yarım ka
lan tesislere başlanmış... Sonra garip bir tecel
lidir, «Belediyenin içine kan akıtacak şekilde» 
gibi ifadelerde bulundular. 
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Arda^ş^ ız diyorla, «beLediyebn^ua içine kan ı 

akıtacak alacağı yerde, 2490 a^yılı Kanun niçin 
(pkanlmış, o kanun göm tasfiye yapılsın..» 

Arkadaşımız galiba, gündemde bir değişiklik 
yapıldığı için olacak raporu okumamışlar. Onun 
için mevzuu müsaadenize kısaca izah edeyim. 

Bu gençlik parkı arsası belediyenin hususi 
mülkiyeti dahilindedir. Buradaki tesislere 1947 
yılında başlanmış ve 1949 yılında bitirilmiştir. 
Şimdiye kadau da 1 146 897 lira 17 kuruş her se
ne Bayındırlık Bütçesine tahsisat konulmak su
retiyle para sarfedilmiştir. 

Zeminin belediyeye ait olması dolayısiyle. 
üzerinde yapılmış olan bu tesislerin Hazine na
mına tesciline imkân hâsıl olamamıştır. Bugün an
lıyoruz ki, bu tesisler meydana g&tirilirken bele
diyenin muvafakati dahi alınmamıştır. Şüptesiz 
ki, bu muvafakat şifahi olarak da alınmış olabi
lir, fakat elde yazılı bir vesika yoktur. Belediye 
b»gün Hazineden 110 000 lira bir eeri misil 
istemektedir. Yine arkadaşımızın pekâlâ bilmesi 
icabeder ki, 2490 sayılı Kanuna göre bedel tak
diri, ancak anlaşma yoliyle mümkündür. Hazine 
böyle bir anlaşma imkânlarını aramış, fakat be
lediye kendisine ait olan bir zemin üaerine rıza 
ve muvafakati alınmaksızın meydana getirilen 
tesisleri, bir bedel mukabilinde almamıştır. Bu
günkü vaziyet olduğu gibi devam ediyor, ne Ha
zine bakımından ve ne de belediye bakımından 
hiçbir menfaat mülâhazası yoktur. Arkadaşımız 
yanılıyorlar, belediye bu tesisleri içine kan akıt
mak suretiyle almıyor; böyle bir kan akıtma 
asla mevzuubahis olmamıştır. Bu, kendi zaman
larında yapılmış bir iştir. Bilâkis belediyeye 
bilâbedel 1 milyon 146 bin liralık bir tesis dev
redilmektedir. 

Şu noktayı tekrar arzedeyim: 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre ve bedel takdiri sure
tiyle belediye almadığı içindir ki> ancak büâbe* 
del terketme yoluna gidilmiştir. Şimdiye kadar 
vaziyet bu şekilde muhafaza ve idame ettirilmiş
tir. Ne belediye bakımından ne de Hazine bakı
mından hiçbir menfaat düşüncesi varit değildir. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket înce. 
HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, Medeni Kanunumuz bu mev
zu üzerinde ecfe islenmiş hâdisafr ile karcı karşı
yadır. BİT kimsenin gayrimenkulu üzerinde,, ya
ni arsası üzerinde diğer bir kimse bir bina ya
parsa, ağaç garsederse, o kimsenin yaptığı bu | 
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tasarruf, zumu şer'iye, yani hükmü ıneşrua müs
tenit olarak arsa sahibi, binaya mukabil bir be
del mukabilinde istimlâki cebri talebinde bulu
nabilir. Suiniyet mevcut ise ve dilerse yani ken
di arsasına zarar ika edileceğine kaani ise o bi
nayı kal 'u kam 'ettirebilir. 

Şu halde belediyenin sicillen uhdei mülkiye
tinde bulunan bir gayrimenkul, -üzerinde büâ-
izinin mütaaddit binalar inşa eden Hazine şimdi 
diyor ki; «zaten benim bu tesislerim arzın eüz'ü 
mütemmimi olmak itibariyle belediyenindir. Bun
lar belediyeye intikâl ederken bir para vermek 
de lâzımdır, âmme menfaatine, şehir faidesine 
alarak bu binaları sana bilâJbedel terkediyorum» 
diyor. Eğer fert olsa idi böyle bir beyana ihti
yaç yoktu. Fakat Devlet mamelikinden, vezne
sinden sarf edilmiş, bir para üzerinde tasarruf, 
hibe, bahşayiş ancak kanuna dayanabileceği içen
dir ki, bu kanun yapılmıştır. Hikmet Beyi din
ledim, kendisi «belediye zor kargısında kalıyor» 
diyor. Zorluğun misali nedir diye dikkatimi ken
disine verdim. Bugün belediye kendi mameleki 
içine bilâbedel girmiş gayrimenkullere sahip olu
yor, bu belediyenin faidesinedir. Bu istifade 
karşısında zorluk nedir bilmiyorum. Olsa oka 
galiba natamam bir yer varmış,.. İyi ya canım, 
Hazine milyonu aşan bir servet bırakıyorsa bele
diye kendi hüviyet ve muhtariyeti içinde onu is
tismar edebilir. Bu bahşayış karşısında beledi
ye için zorluk bu işin neresinde?. Onun için, vic
danlarımızı tatmin etmiş olmak için - Hikmet 
Bey arkaadşımız eski ve muktedir bir belediye
cidir - «arkadaşlarım, deminki izahatım nakıs 
kaldı, bunu tamamlıyacağım, belediyenin a, b, c 
den başlıyarak şundan ibarettir ve Ankara Be
lediyesi de şu zararı görmektedir, diyefoilirse», biz 
de reylerimizi ona göre veririz. Yoksa bir bah-
şayiş karşısında zorluk nasıl mevzuubahs oluyor? 
Ben bunu anlıyamadım. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat. 
HİKMET FİRAT (Malatya) — Efendim, 

Sayın Maliye Bakanımız muhalefetten gelen bir 
arkadaş diye bendenize hitap ettiler. Mevzuu-
muz muhalif ve muvafık meselesi değildir, Be
lediyenin hakkı ve hukuku meselesidir. 

Tasarıyı okumadığımı işaret buyurdular. 
Kendilerine teşekkür ederek ve bu kanaatleriyle 
baş başa bırakırım. 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımız (bu işte be-
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lediyenm ne gibi bir zararı vardır izah etmediler, I 
reylerimizi kullanmak için bizi tatminkâr bir 
durumda bırakmadılar, sayarlarsa mutmain olu
ruz) dediler. Belki izanlarım umumi çerçeve 
içinde kaldı. 

Bu tesislerin yekûnu, Devlet Tiyatrosu hariç 
olmak üzere, 1 147 000 liradır. Bu, şu yeya bu I 
suretle sar^ilmiş. Î947 yılından itibaren ya- I 
pılmış olan bu masraflar elbetteki hüsnü niyetle I 
yapılmıştır. Belediyenin netice itibariyle kân I 
te^fed edilebilir. Ama, dâva bu değildir. Beledi- I 
yelerde kendine hâs olan bir mıA/tariyeti, elde bu- I 
lunan vesayeti idareyi, müdahalei idariye şek- I 
üne soiaaaaak ve ora devam etmesek ne kadar 1 
isabet olur. Dâvam hurdadır. Feryadım feura- I 
dadar. Dön derv̂ m edeıı bir hal bugün de bele- 1 
gmmâbelâg devam etmektedir. (Ne <3simek ses- ] 
leri), (İzah. et seslem). Azte& sadaret arkadaş. I 

Belediyelere denrroluaan bu tesislerin geliri I 
sendele U bm -Hradn*. Bir milyon 147 bin, liraya ; 
mal «İranfbur. Teflerin yekûn geliri altm bin I 
liradır. Güzel. Buna karşı belediyenin yapmış 
olduğu UBMmi park masrafı yüz bin liradır, i 
Umu»i binalar ... I 

Riea ederim dikkat buyurun, elbette ki, bun- 1 
iarm, feaflşok isteri de bu binaların, bu tesislerin j 
VBda mevcut olmasından ileri gelir. Belediye i 
bugünkü ihtilâf dolayısiyle kenjdismin meşru hak- ' 
fe olan kanuni yetkisini, kullıaaıaraktan ecrimisil 
tahakkuk etitipıaaşfcir, beş senede 100 bin lira, 
yani aşağı yukarı senede 20 bin Ura. Halbuki ge
liri 6 bin liradır. Yand belediyemin eeriBâfralden 
14 bin lira .zararı var. Varsın Hükümet müda
halesinde devam etsin, Yüksek Meclis burada 
oldukça elbette bir gün belediye de hakkını ala-
«afctır. Düfürmez, kaçusnaz, jaamanapmHia uğ-
ı-atmaa; ,ama bir rgün Yüksek Meclisin tam mâ-
nasâyle bir lûtiuna ugny&cafctrr. 

MÜ3RA© ÂLİ ÜLG&N (Konya) — Ne za
mana 

HİKMET FIBAT fMaiatya) — =0 zaman ge-
lee^BÖr. Hiç şüpl*em yoktur, (tnşaaöah sesle
ri)/ O zaman elbetıfcekî befedryeier zararh çık-
msu. 

©enim arzum ve samimî olarak tekliflim şu 
idi. Niçin zorluyoruz, niçin hususi kanun yapıyo
ruz? 

Belediyelerin burada bir muvafakati var mı-
lîır? Tîret 4şu *etjeOT&»n4ı, şu şefdlde devret- j 
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naş olduğunuz malları hüsnü rıza ile tekabMÎ 
eâSyorum, diye tasarıda bir vesika meveut ol-
ıauş olsa îdi yüksek huzurunuza fefenezdim. De
mek ki belediye île Hazine fcaS ̂ tiEftad». Ha 
zine, 2490 saydı Kanun Mimlerine gere tak 
dîrî kıymetle mal almaya kalkmış, belediye te
kitti-ve muvafakati harieiode bma yapödtğı 
için, bunları ben alamam, demiştir. O halde bilfı 
bedel devretmesi lâzım. Belediye kendi bütçesi, 
kendi takati dâhilinde halkın hizmetine birinci 
derecede cevap vermek zorundadır. Kendisine 
has olan bir programı vardır. Şearin binbir ih-
tryaeı İcarşısmda ^aha lüks ve daha fantazik 
ihtiyaçların sırası sonra gelir. Bu kanunla 
devretmeye bir mecburiyet hâsıl olmuştur. Bna-
na bir şey dediğim yoktur. Fakat bu farfclaıı 
yarartmıyahm. Bu kir k©fâ örnek oldu. A«ktşı-
hyor M, 2486 sayflı Kanunun $6 neı maddıesâne 
gSre belecBye 110 bin lira ecri misil tahak
kuk ettirdiğine gere bu tesislere 110 800 lira kıy
met göstererek takas yapam^orfeur. Çünkü el
de bir masraf var. 1 147 €00 lira. Bunu ne 
yapacaklar? O (halde hakfti bedelini 1 147 OÖÖ 
İka olarak tatoâir ettirsinler. Kıyamet kopmadı 
ya, geri kalan inşaatı da tamamlar, K)33 yûı 
Bttçesmde Ankara Belediyesi için bir tahsisat 
kenUlur ve belediye İkepsim satmahr. Bu «uret-
le nem mevzuat yerine gelmiş olur, hem de nu-
SUBİ bir kanunla üiâ bunu glacaksın diye bele
diye zorlanmamış ^lur. Ya almıyorum derse? 
Hakkı yar ya. ö zaman meveutft hükümlerine 
g4k% ihtilâf tahaddÜB «der. İhtilâf tahaddüs e-
drace f*al yeri başka yerdir, burası 8eğil. Israr 
ediyorum, ihtüSffları 'burada haflletmiyetba, %u 
ada do|pu değildir. 

BAŞKAN — 'Maliye Komisyonu Sezcüsü. 
MALİYE KOMİSYONU ÂfoMA MEÖtfET 

ÖA*M SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaş-
laT, benden evvel fcanuşan arkadaşlanraız, bil
hassa Sayın Maliye 'Bakanımız vasiyeti anlattı-
lar. Müsaadenizle biraz ddka açmak suarttiyle 
ben de hâdiseyi anlatayım, detiçük Parkı arazi
si belediyeye aittir. Bayındırlık Bakanlığı, be
lediyenin muvafakati lâhik olmadan, rizası alım-
madan burada Mzı tesisler yapmış ve bu tesisler 
içki bir milyon yüz kırk attı Wn îfcfisur lira har
camıştır. Son seMeflerde bir gaeino yapmayı ka
rarlaştırmış, üç sene tahsisat ayırmak suuetiyie 
bu gazinonun inşaatını ikmal etmeye çalışmaş, 
1950 senesinde bu ıgıttineotuı ioşaatumı amali 
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için tahsisat isterken Bütçe Komisyonu §u sebep- I 
le bunu reddediyor. Diyor ki; evvelâ arazi Ba
yındırlık Bakanlığına ait değil, belediyeye L ait
tir. Saniyen 'DU ıgibi tesislerin umumi bütçeden 
değil, belediye bütçesinden yapılması lâzım, bu 
itibarla tahsisat veremem, diyor. Bunun ü«jrine 
tesisat natamam kalıyor; ikmal etmek lâzım. Ba
yındırlık Bakanlığı belediyeye bu tesisleri sana 
devredeyim, diyor. Belediye §u şekilde cevap 
veriyor : Evvelâ arazi benim. Bu tesisleri mu
vafakatim alınmadan yaptın. Sonra bunun ida
resini ve idamesini bana havale ediyorsun. Hal- I 
buki ben her sene buna yüz bin lira para harca
maktayım. Bu tesislerden aldığım kira 6500 li
radan ibarettir. Bunları bana satmak istiyorsun, 
ama bunlar benim için bir külfettir. Esasen bu 
tesisler, malım üzerine muvafakatim olmadan 
yapıldığı için ben de sizden bir ecrimisil talebin
de bulunacağım, diyor ve talep ediyor. Bu vazi
yet karşısında Bakanlık bu tesisleri satmak isti
yor. Fakat belediyeyi icbar edemiyor. Çünkü 
belediye, bunlar bana menfaat değil^ zarar tev
lit etmektedir, demekte ve satmalmafc istememek
tedir. Bu vaziyet karşısında yapılacak iş, bu te- I 
sisleri bilâbedel belediyeye devir etmekten iba
rettir. Çünkü belediye bunda menlf aat görmüyor 
ve bedeli mukabilinde almaya bütçesi müsait de
ğildir. Belediyenin ecrimisil talebi ise Hazine 
aleyhine bir durum yaratmaktadır. Bu sebep
lerle yapılmış olan bir hatanın tashihi için bu 
tasarı hazırlanıyor. Bu mesele üzerine komisyo
numuzda uzun boylu konuşuldu; belediye müs
tağni davranmakta, kendisi için menfaat gör- I 
memektedir, Bu tesislerin bilâbedel belediyeye 
devrinden başka çare yoktur. Bunda hem beledi
yenin hem de Hazinenin menfaatleri vardır. 
Komisyonumuz buna bu şekilde kanaat getirdi 
ve tasarıyı tasvip etti. Vaziyet bundan ibaret
tir; kanunun bir realite icabı olduğuna kaani 
bulunuyoruz; kabulünü istirham ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
PERTEV ARAT (îamir) — Bir sual, Anka-

Ta Belediyesi bu binalar 'kendisine bilâbedel ve
rildiği takdirde almaya talip imidir? 

MEHMET DAtM SÜALP (Devamla) — Ta
liptir. Belediye1 Reis Muavini Komisyona gel
miştir ve bilâbedel verildiği takdirde ahırız, baş
ka türlü, taksitle vermeye dahi kalksanız al-
tmamiza imkân yoktur, alamayız, çünkü bir 
menfaat görmemekteyiz, dediler; I 
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HİKMET FIRAT (Malatya) — Belediye 

Başkan Muavininin «bu binaları alamayız» de
mesi Belediye Meclisi karariyle söylenmiş bit* 
söz miüdür, yoksa şahsi mütalâası müdür-? 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
Efendim, bir temsilci davet edilir'ken, davet 
edildiği komisyona birtakım salâhiyetlerle mü
cehhez olarak geliyor, nitekim bir Hükümet 
temsilcisi geldiği zaman orada Hükümet na
mına konuşuyor. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Befcâİye 
Meclisinden aldığı salâhiyetnameyi ibraz etti 
mi? 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
istemedik ki ibraz etsin. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşan**) 
— Belediye arsaları üzerimde birtakım binalar 
yapılmış, güzel. Aynı zamanda o arazi üzê ffee 
bir de Devlet Tiyatrosu yapılmıştır, bunun 
belediyeye devrini, komisyon veya Hüküımet 
istemiyor mu? Mülkiyetinin belediyeye devre
dilmesi niçin istenmem^ 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
Tiyatro binasının belediyeye niçin devredikni-
yeeeğini, niçin tasfiye edilmiyeeeğini soruyor
sunuz. Onun için, yani tiyatro binası için ay
rıca 30 senelik bir anlaşma vardır, o, bunların 
dışında tutulmuştur. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— 30 senelik anlaşma yapılacağıma, hepsini 
belediyeye devretmekte mahzur var mı? 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) —Ge
tirilen tasarıda bu, nane tutulmuş ve müzakere' 
mevzuu yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Retfet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar, be

lediyelerin himayesi hususunda Hikmet Fırat 
arkadaşımızın serdettiği beyan, hiç şüphe yok 
ki samimidir. Fakat itiraz ettikleri bu mevzuda 
kendi düşünceleri gibi belediyeler aleyhine bir 
tazyik hareketi yoktur. Sebebi? Ankara'nın eski 
vaziyetini bilenler takdir ederler ki; istasyon 
yolunun her iki tarafında büyük bir bataklık ve 
mezbelelik vardı. Başkent'in umumi panorama
sını ihlâl eden' bu ' yerin, Başkent'in şerefiyle 
mütenasip bir hale getirilmesi hususunda balâ
dan emir telâkki edilmiş, mülkiyet, belediye ve 
idarei hususiyenin. Yapılan masraf Devlet ke
sesinden, Bayındırlık Bakanlığından yapıldı ve 

— m — 



B : 85 16.6 
bu güzel hali iktisap etti. Hafızamda numarası
nı bulamadım, bahçe yapıldıktan sonra bunun 
belediyeye devri hakkında bir kanun vardı, Kâ
tibi Umumıyeye söyledim, belki şimdi bulup ge
tirirler. 

Şimdi bahçe mamur bir hale geldikten sonra 
mevcut binaların maliyeti üzerinden belediyeye 
devri gayet tabiidir. Mecellede bir madde var
dı; der ki: ezzaruat - tübihülmahzurat. 

Belki bazı formalite ve brokrasi bakımından 
Hikmet Fırat arkadaşımızın dedikleri gibi bâzı 
noksanlar olabilir. Fakat gayelerinde samimidir
ler, esas itibariyle bu kanun gayet yerindedir. 
Belediyenin bunda hiçbir zararı yoktur. Bele
diye bahçenin idamesi için her yıl 100 bin lira 
para harcamakta iken bugün Hükümet bir mil
yon yüz bin liralık bir mülkü kendisine bedel
siz devrediyor. Bu büyük rakam karşısında be
lediyenin vazifesi dâhilinde sarfetmekte bulun
duğu yüz bin lirasını nazarı dikkate almaya im
kân olama*. 

Beri tarafta, 1952 yılı bütçesinde, kabul edi
len bir bölüme göre belediyeye su için 500 bin 
liralık bir yardım yapılmıştır, şayet ilerde yine 
böyle bir yardım mevzuubahis olursa Meclis bu
nu Ankara Belediyesine seve seve yapar ve ve
rir. Hulâsa. olarak arzedeyim: 

Hikmet Fırat arkadaşımız kanaatlerinde sa
mimidirler, ve düşünceleri yerindedir. Fakat bu 
kanun tasarısı da belediyenin salâhiyetlerine te
cavüz değil, bilâkis belediyeye koskoca bir mülk 
veriyor. Endişeye mahal yoktur, Hükümetin bu 
kanunla mâkul bir teklifte bulunduğunu arzet-
mel* isterim. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Sayın arkadaşlar, mesele Hikmet Fırat arkada
şımızın dediği gibi değildir. Zaten belediyemiz 
şehrimizi umumun istifade edebileceği parklara, 
bahçelere kavuşturmak yolundadır, azmindedir, 
kararındadır. 
„' Hükümet eli ile vücuda getirilmiş olan Genç

lik Parkının üzerindeki tesislerin belediyevp. dev
ri, belediyenin âmme emrindeki, yolundaki hiz
metlerini kolaylaştırmış olacaktır. Belediyemiz 
bunu yürekten arzu etmektedir. Yüksek Meclis 
de buna karar verdiği takdirde, Yüksek Mecli
simize şehrimiz, belediyemiz minnettar, müteşek
kir kalacaktır. 

Karar, heyeti aliyenize aittir, 
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BAŞKAN — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (îzmir) .— Sayın arkadaş

lar, Hikmet Fırat'ı dinlerken hakikaten acaba 
belediyenin gırtlağına basılıp da zorlamı 
bu mal kabul ettiriliyor vehmine düştük. Bütçe 
Komisyonu sözcüsünden vâki sualimize karşı, be
lediyenin, bedelsiz verildiği takdirde bu tesisleri 
almaya talip olduğunu öğrendik. Şu halde beledi
ye bedelsiz olarak bu tesislerin kendisine verilme
sinde menfaat görmüş ve kabul etmiştir. 

Yine sayın arkadaşımız, komisyona gelen be
lediye temsilcisinin elinde belediye meclisi kara
rı var mı idi dedi. Belediye meclisleri ancak şart
lı hibeleri kabul için karar alırlar, yoksa şartsız 
hibe kabulü için ayrıca bir yetki almaya lüzum 
yoktur zannederim. 

Ecri misil üzerinde durdu, ifadeleri şudur; 
dediler ki : Halen bu binaların 6 000 lira geliri 
vardır, halbuki belediye buradan sadece 20 000 
lira ecrimisil alabilir. Bir defa 20 bin lira ecri
misil alabileceği, belediyenin kendi tahminlerin
den ibarettir. Şimdi arkadaşımızın 6 bin lira 
gelir getiriyor ifadesini kabul edersek, ye
ri ile, binası ile yılda 6 bin lira gelir 
getiren bir şeyden - ki, ecrimisli ancak yer 
için alabilir - 20 bin lira ecrimisil alabilmesi va
rit değildir. Alacağı ecrimisil belki de 6 bin li
radan da aşağı düşecektir. Hükümet bir milyon 
küsur bin liralık tesisleri Ankara Belediyesine 
devretmektedir, bilâbedel devretmektedir. Bele
diyenin de bu lütuf ve atıfeti aynen kabul etme
si icabeder kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen yok* 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Hükümetin ivedilik hakkında teklifi var 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara'da Gençlik Parkındaki bina ve te

sislerin Ankara Belediyesine devri hakkında
ki kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan 

. BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

m-
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Ankara'da Gençlik Parkındaki bina ve tesisle- I 
rin Ankara Belediyesine devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Gençlik £arkfnda 
Genel Bütçeden yaptırılmış olan bina ve te
sisler (Devlet Tiyatrosu binası ile müştemilâtı 
hariç) bütün hakları ve vecibeleri ile birlikte 
beledsiz olarak Ankara Belediyesine devir ve 
temlik olunur. 

Devrolunan bina ve tesislerin işgal ettikleri 
yerler için belediyece Hazineden ecriınisil isten
mez. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir tadil öner
gesi vardır. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara'da Gençlik Parkında mevcut bina ve 

tesislerin" parasız olarak Ankara Belediyesine 
devri hakkındaki kanun tasarısının birinci mad
desinin ikinci fıkrasının aşağıda yazılı şekil
de tadilini teklif ve arzederim. 

Sivas Milletvekili 
Halil îmre 

Devrolunan bina ve tesislerin işgal ettik
leri yerlerle Hazinece üzerine bina inşa . etti
rilmiş bulunan diğer arsalardan dolayı Beledi
yece Hazineden birinci fıkrada sözü geçen bina 
ve tesislerin bedelini aşmıyan, bedel ve ecri-
misil. istenmez. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınması
nı oylarınıza arzediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta
kip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... (Açık oya sesleri) 

özür dilerim. Açık oyunuza arzı lâzımgelir. 
Tasarıyı açık oyunuza arzediyorum, efendim. 

10. — Zonguldak Milletvekili Rıfat Svdişoğ-
lu'nun, Yüzelliliklerin yetimlerine ve heyeti \ 
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mahsumlarca haklarında karar verilmiş olan
ların şahıslarına ve yetimlerine maaş tahsisi 
hakkında hanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/298) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, teklifin ivedilikle görüşülmesi 
hakkında bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Heyeti mahsusalarca haklarında karar ve

rilmiş olanların emekli haklarının mahfuz tu
tulması hakkındaki kanun teklifimin ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Sivişoğlu 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — İvedilik bahsinde söz verilmez 
efendim. 

Teklif sahibi Rifat Sivişoğlu teklifinin ive
dilikle göfkşülmesini nâtık bir takrir vermiş
tir. Bu takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

FEHMİ ÇÖBANOĞLU (Erzurum) — Heye
ti umumiyesi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ilk defa tasarının a-
dmı okuyup maddelere geçilmesi hususu reye 
arz ve kabul edildikten sonra ivedilik teklifi 
geldi. Maddelere geçilmeden evvel kimse söz iste
medi. Maamafih Maddesinde söz alır, konuşur
sunuz. 

Heyeti Mahsusalarca haklarında karar verilmiş 
olanların emekli haklarının mahfuz tutulması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3527 sayılı Af Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce salâhiyettar olan 
mahkemelerin kararlariyle belirli cezalara uğra
mış bulunanlardan 1683 sayılı Kanunun 53 ncii 
maddesinden başka bir tedvinle emekli hakları 
sukut etmiş bulunanlarla yine aynı tarihten ev
vel 25 Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 

[1] 205 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-
dır. 
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tarih ve 854 numaralı kanunlara göre teşekkül 
etmiş olan Heyeti Mahsusalarca haklarında bir 
daha Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemele
rine karar verilmiş bulunanların (Haklarındaki 
bu kararlar 24 mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı 
Kanunla teşekkül eden Âli Karar Heyeti ve 26 
Teşrinievvel 1933 tarihli ve 2330 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi mudbinçe^Danıştay Mülki
ye dairesi tarafından tetkik ve tasdik edilmiş 
olanlarda dâhil) o tarihe kadar Devlet memu
riyetinde bulunmuş olmaktan mütevellit emek
lilik hakları 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu ve bu kanunla kaldırı
lan hükümler dairesinde muameleye tâbi tutu
lur. 

Aneak 1520 sayılı Kanun ile 1683 sayılı Ka
musun geçici 7 nci maddesi gereğince emekli ke
seneklerimi % 50 fazlasiyle almış bulunanlardan 
bu kanun hükümlerinden istifade etmek isti-
yenlerin aldıkları bu paraları defaten geri ver
meleri şarttır. 

BAŞKAN -—Birinci madde hakkında söz is-
tiyen, Burhanettin Onat. 

BUBHANETTlN ONAT (Antalya) — Arka
daşlar, bu maddenin hükümlerine giren mesele
ler içinde İstiklâl Harbine iştirak etmiyenler, 
davet edildiği halde icabet etmiyenler, veyahut 
bilfiil hiyanet edenler de dâhildir. Bunlar mah
keme kararlariyle tecziye edilmişler, yahut bâ
zı istifadelerde» mahrum bırakılmışlardır. Muh
terem arkadaşlar, hiçbir zaman, hiçbir veç
hile intikam hisleriyle mütehassis olmuş bir 
arkadaşınız: değilim. Her ne şekilde olursa ol
sun hem cinsimin bir intikam fikri ile ukubata 
duçar olmasına taraftar değilim. Fakat testiyi 
kıran da bir, dolduran da tbir olursa yarının, 
âtmin emniyetini tehlikeye koymuş oluruz. Eğer 
derseniz ki, mahkeme kararlariyle hüküm gi
yenler arasında haksızlığa mâruz kalanlar bu
lunmaktadır. Bunlar yeniden muhakeme edilsin. 
hatasız yere hüküm giymiş olanlar bundan istisna 
edilsin'. Evet arkadaşlar. 

Fakat arkadaşlar; hiyanet, bilhassa vatani 
mevzularda hiyanet mükâfatlandırılmaz. (Bra
vo sesleri). 

BAŞKAN — Komisyon adına Kemal Yörük-
oğlu. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muhterem ar
kadaşlar, Burhanettin Onat arkadaşımız, af bu-
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I vursunlar, her halde hâdiseyi iyi kavrıyama-

mışlardır. 
Arkadaşlar, bu, haklarında heyeti mahsu

saca karar verilmleırin suçları 3527 sayılı Af 
Kamtniyle ortadan tfcaldırılmıştw, yani bu ka
rarlar lağvedilmiştir, ref'edilmiştir. Kanun bir 
Af Kanunudur. Af Kanunu faile değil, fiile 
matuftur, fiili ortadan kaldırır. Binaenaleyh 
Af kanunları, fiilî suçları bütün hukuki ne
ticeleriyle 'beraber ortadan kaldıran bir vasfa 
sahiptir. Şu hale nazaran Af Kanunu bu gibi 
teri affettikten: sonra bunlar hakkında haini 
vatandır filân gibi tâbirleri de kullanmaya 
hakkımız yoktur. Af Kanunu bu adamların bü-

I tün suçlarını, bütün hukuki neticeleriyle bera
ber, ortadan kaldırmıştır. 

Arkadaşlar, haklarındaki heyeti mahsûsa 
kararlan ref'edilmiş olanların gerek emekli 
maaşı, gerek yetim maaşları veriMır. Ayrıca Şû
rayı Devlet Umumi Heyetinin' tevhidi' içtihat 

I kararı da vardır; bu hususta bir de Sayıştay 
Heyeti Umumiyesi kararı vardır. Bu karar
lara müsteniden diyoruz ki, mademki bunlar 

I affa mazhar olmuşlardır, binaenaleyh bunla
rın gerek kendilerine ve gerekse yetimlerine-
emeklilik maaşı verilir. Bugüne kadar olan ka
nun ve tatbikat bu şekildedir. 

Hâdisemize gelince; bir iki vatandaş yan-
I hş bir karar yüzünden, kanunun bahşetmiş ol

duğu bu haktan ve aynı zamanda gerek Devlet 
Şûrasının ve gerekse Sayıştay Heyeti Umumi-
yesinin bu baptaki müspet kararlarına rağ
men' maalesef istifade edememişlerdir. Bu zat 
o zaman Hükümet tarafından Rodos'a bizim 
inkılâbımızın ve Türkçülüğümüzün propagan
dasını yapmak için ımemuıren gönderilmiştir. 
Bu vazifeyi ifa ederken İtalya Hükümeti ora
da kendisini yakalamış ve Suriye'ye göndermiş-
tilr. Bilâhara hatalı olarak vatandaşlık hak
kından ıskat edilmiştir. Fakat bu zatın Hükü
met tarafından vazifelendirildiği anlaşılınca 
1947 yılında Bakanlar Kurulu karariyle Türk 

I tâbiiyetine alınmış ve evvelce ittihaz edilen ka
rar iptal edilmiştir. Heyeti mahsusaca veırilen1 

bu hatalı karar arzettiğiım. 3527 sayılı Kanun
la ref 'idilmiş, tâbiiyetten ıskat keyfiyeti de 
büâhara Bakanlar Kurulu karariyle kaldıırıl-
mıştır. Bu vaziyet karşısında bu zatım emsali 

I nrisilrû emeklilik maaşmdan istifade etmesi ik-
I tiza edeceği1 cihetle mevzuubahis karardan bah-
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»ederek Millî Savunma Bakanlığına müracaat 
etmiş, Millî Savunma Bakanlığı bu müracaatı 
kabul etmeyince, Askerî Yargıtay» dâva aç
mıştır. Askerî Yargıtay da, bendeniz mahke
me kararlarını tenkiti edecek değilim, çünkü 
mahkeme kararları hürmete şayandır.. Ancak 
bir hatayı adlîye temas edeceğim. Mahkeme, 
«1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi der ki, 
vatandaşlıktan ıskat edilmiş olanların emekli
lik maaşı kesilir.» Filvaki Bakanlar Kurulu ka
rarı ile, bu ıskat kararı ortadan kaldırılmış ve 
ref 'edilmişse de, kanunda bilâhaıra vatandaşlık
tan ıskat kararı ref'edilirse emeklilik maaşı 
bağlanabilir, diye 'bir hüküm olmadığı mucip 
sebebiyle dâvayı reddetmiştir. Fakat bu sebep
te isabet yoktur. Çünkü arkadaşlaır, kanun 
her şeyi bütün tefeırruatiyle yazamaz. Madem
ki ıskat kararı Baklanlar Kurulu kaırariyle 
r e f edilmiştir, bu takdirde mâni zail olunca 
memnu da avdet eder. Bu zata da emeklilik 
maaşı bağlanması liktiza eder idi. Fakat mah
keme bir zühul eseri olarak mıevzunbahis ka
rarı <vermiş. 

îşte 'arzettiğim kanun ve karar muvacehe
sinde mahkemenin kararında bir hatayı adlî 
olduğu tezahür etmektedir. Binaenaleyh orta
da aynı vaziyeti hukukiye de olanlar bugün 
emeklilik maaşı alırken netice itıibaıriyle huku
ki vaziyeti diğerlerinden farklı olmıyan bu arka
daşın bu haktan mahrum bırakılması hakkani
yete uygun değildir. Kaldı ki bu zat .Dilekçe 
Komisyonuna müracaat etmiş. 

FERİD MELEN (Niğde) — Kim miş bu? 
KEMAL YÖRÜKO&LU (Devamla) — İki 

kişidir bunlar, birisi yüzbaşı, birisi yarbaydır. 
(150 lilerden mi sesleri). Hayır yüzelliliklerden 
değildir. Sözümü kesmeyin rica ederim. 

Dilekçe Komisyonu şu sebeple reddetmiş; 
Hakkında mahkeme kararı vardır, kazai bir ka
rara bağlanan bîr işi teşriî murakabeye tâbi tuta
mayız demiş, yani esasa girmeden usul bakımın
dan reddetmiştir. Bunun üzerine Heyeti Celi-
lenize itiraz edilmiş; bu itiraz üzerine Heyeti 
Celilenizin temayülü şu şekilde tebellür etmiş; 
mademki usul bakımından teşriî murakabeye 
tâbi tutamıyacağız, o halde bu bir kanun mevzuu
dur, bir kanun halinde Meclise getirilirse mü
zakeresini yaparız. Heyeti Celüenin bu temayü
lünden ilham alan Rifat Sîvişoğlu arkadaşımız 
Meclisi. Âlinin bu temayülüne imtisalen böyle 
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I bir kanun teklifiyle huzurunuza gelmiştir. Tek-
| lifin kabulü suretiyle, bu arkadaşların, mâruz 

kaldıkları haksızlık ortadan kalkmış olacak ve 
bir hakkaniyet ve adalet tecelli etmiş olacaktır. 
Mesele budur. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) —Bu arkadaş
lar, Yüzelliiiklerden değil mi, zira teklifin baş
lığında Yüzellilik de vardır. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Yüz-
ellilikten değil, raporu iyice okursanız yüzelli-
liklere ait olmadığını anlarsınız. O cihet esa
sen bertaraf edilmiştir. Yüzellilikler konusunu 
da arzedeyim. 

3557 sayılı Kanun Yüzelliliklere taallûk edi
yor. Yüzelliliklerin yetimlerine maaş tahsis edil
miştir. 

Teklif sahibi o kısmı yanlış ifade ettiği için, 
I teklif gerek Bütçe gerek Maliye komisyonlarında 
I heyeti mahsusa kararlarına hasru tahsis edil

miştir. 
FERİT ECER (Niğde) - - Bu kanun tek

lifi iki kişi için mi? 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — İki 

kişi için mi diyorlar. 
Hakları, hatayı adlî yüzünden kendilerine 

verilmemiştir. Hatayı adlînin tashihi ise çıka-
I racağımız bir kanunla mümkündür kanun da bu 

sebebe müsteniden teklif edilmiştir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; bu işte bir anlamıyan var 
ama ben miyim Kemal Bey mi? Anlıyamadım. 

Arkadaşlar; kanun bîr kısmı mücrimleri af
fetmiş. İyi etmiş. Ben niçin, affetmiş demiyorum. 

| Fakat üstelik bir de diş kirası vermek mevzuu-
bahs oluyor. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; nasıl olur, bugün İstiklâl Har
bine iştirak ettiği halde şu ve bu sebeple istih
kakını alamıyan vatandaşlar vardır, onların ye
timleri vardır. Bunlar beri tarafta dururken 
diğeri affedilmiştir, üzerinden bilmem süre geç
miştir, şudur budur, üstelik bir de para. Vere
meyiz arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar 27 sene evvel çıkan Heyeti Mahsusa Ka
nunu ile, Bursa'da teşkil olunan Heyeti Mah
susa âzasından sağ kalan Çobanoğlu bir tak 

I olarak karşınızdadır. (Bravo sesleri) 

— W -
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Arkadaşlar, ba, kanunun birinci maddesi; 

Mücadelei Milliyeye aleyhtar olan, Hükümet 
kuvvetlerini küçültmeye hizmet eden ve düşman
la birleşenler hakkındadır. Bunların nispeti as
keriyeleri kat'olunur, bir daha da Devlet hizme
tinde kullanılmaz. Ama tekaüdiyeleri vardır, 
yeni kurulan hükümet onu tanımıyor. Şekil bu
radadır. 

İkinci madde de der ki; çağırılıp da Anado
lu 'ya, gsimiyenlerin yalnız nispeti askeriyesi 
kat'olunur, devlet hizmetinde başka işlerde 
kullanılır, orduda kullanılmaz. 

Birincr mmddede «nispeti askeriyesi katolu-
nur, bir daha devlet hizmetinde kullanılmaz.^* 
Diyor ama o âna kadar Osmanlı Devletine ver
diği tekaüdiye ne oldu? Şimdi onu dâva ediyor
lar, onu istiyorlar. Af Kanunu da araya girdi. 
Bu, hakkıdır. İster verin, ister vermeyin, diye
ceğim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu buyurun. 
RIFAT SÎVlŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlar, muhterem arkadaşımız Burhanet-
tin Onat Beyefendinin buyurdukları, Millî Mü
cadeleye iştirak etmiyen ve bu suretle vatana 
bağlılık derecelerini makûsen gösteren birtakım 
subay ve sivil memurlar esasen 347 ve 854 nu
maralı kanunlarla affa mazhar olmuşlar ve hak
larındaki Heyeti Mahsusa ve Divanı Harb ka
rarları da ref'edilmiştir. Heyeti Mahsusa karâ
rına mâruz kalıp da askerî nispeti, mülki me
muriyetle olan münasebeti kesilenler bu suretle 
arzettiğim 347 ve 854 numaralı kanunlarla iadei 
hukuk edince adedi 500 - 600 e baliğ olan sivil 
ve asker zevat tekaüt maaşı alma hakkında 
mazhar oldular. Hattâ bunlar arasında 150 Klik
lerden kanunu mahsusla vatana avdetlerine ka
rar verilen vatandaşlar da kezalik tekaüt maaşı 
almak nimetine kavuştular. Ve el'an da almak
tadırlar. Ancak, Gelibolulu Ahmet Şenkıl is
mindeki kurmay yarbay olan bir zat, Birinci 
Cihan Harbinden sonra emekliye sevkediliyor. 
Emekli maaşı almakta iken bu emeklilik maaşı 
kendisinin maişetini temine kâfi gelmediği için
dir ki Sakız Adasına gidiyor ve oradaki Türk
lerin dâvetine icabetle bir muallimlik alıyor ve 
bu muallimliği sırasında Türk kültürünü yaydı
ğı içindir ki İtalyanlar tarafından Suriye'ye sü
rülüyor. O adaya gitmesi İstanbul Valisinin ve
sikasına müstenit olmasına rağmen Heyeti Mah-
susaca askerî nisbeti ve tekaüt maaşı kesiliyor, 
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vatandaşlıktan iskat olunuyor, sonradan hakikat 
anlaşılarak vatandaşlık hakkı iade ediliyor. Va
tandaşlık hakkı iade eldidiği halde tekaüt maaşı 
iadeten bağlanmıyor. Bu vatandaş Büyük Mil
let Meclisine müracaat ediyor, Büyük Millet 
Meclisi Arzuhal Encümeni reddediyor ve nihayet 
3 . VIII . 1951 Cuma günü Büyük Millet Meclis 
sinde münakaşa mevzuu oluyor. Bunun ayrı 
bir kanun mevzuu olduğu ileri sürülüyor. Bu
nun üzerine bendeniz bu kanun teklifini heyeti 
muhteremenize arzediyorum. Zaten Türkiye'de 
bu durumda iki şahıs var. Birisi Hakkı Turhan 
isminde emekli yüzbaşıdır. Millî Mücadeleye iş
tirak etmemiş, Yunanistan'a gitmiş. Sonradan 
vatana avdetine müsaade edilmiştir ve avdetten 
sonra kendisine bir memuriyet de verilmiştir. 
Sonradan aldığı memuriyet, evvelce askerlikte 
geqen hizmetine ilâve edilince tekaütlük müddeti
ni dolduruyor. Bu, nedense Millî Savunma Ba
kanlığınca reddediliyor. .Askerî mahkemeye mü-
racat ediyor, oradan da ret kararı alıyor, Ah
met Kemal ve Hakkı Turhan ismindeki bu iki 
vatandaşın aleyhine askerî mahkemece verilen 
karara munakız olarak Danıştay ve Divanı Mu
hasebatın içtihat kararları var; Danıştay ve Di
vanı Muhasebat içtihat kararları, bunlara maaş 
tahsisi icabeder demektedir. Esasen kanun da 
buma âmirdir. Buna rağmenı iki mütenakıs karar 
karşısında bulunan bu vatandaşlar kanunen hak 
ettikleri tekaüt maaşına mazhar olamadıkları için 
3 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise baş vu
ruyorlar ve Yüksek Meclis, bu bir kanun mevzuu 
demiş olduğu içindir ki bendeniz bu teklifi Yük
sek Huzurunuza arzetmiş bulunuyorum. 

Bu vatandaşlar hakikaten zaruret içindedir
ler. Kendilerini şahsan tanımam, durumlarına 
zabıtlardan vâkıf oldum. Emsaline verilen hak
tan bunların mahrum edilmemesini mümkün kıl
mak için bu kanun teklifini sevketmiş bulunuyo
rum. Kabulünü bilhassa rica ederim, 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL YÖ-
RÜKOĞLU (Gümüşane) — Muhterem arkadaş
lar. Burhanettin Bey kardeşimiz af buyursun biz 
hukuki tekerleme falan yapmadık, kanundan ve 
hukuk kaidesinden bahsettik. Şimdi arzedeyihı. 

3527 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini oku
yorum. 

«25 Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 
tarih ve 854 sayılı kanunlara göre teşekkül etmiş 
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olan heyeti mahsusalarcâ haklarında bir, daha I 
Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemelerine 
karar verilen eşhasın ve 24 Mayıs 1928 tarih ve 
1289 sayılı Kanunla Âli Karar Heyeti ve 26 Teş
rinievvel 1933 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 12. 
maddesi mucibince Şûrayi Devletin Mülkiye Da
iresi taraflarından tetkik ve tasdik edilenler de 
dâhil olmak üzere verilmiş olan kararlar refçdil-
miştir.» 

Şimdi aziz arkadaşlar, bu kanunun vaz'etmiş 
olduğu hüküm muvacehesinde bunların emek
lilik maaşları verilmeye başlanılmıştır ve hattâ 
150 liklerin şahsına verilmiyor, yetimlerine ve
rilir veya verilmez diye kanunda sarahat ol
mamasına mebni tereddüt edilmiş, keyfiyet Dev
let Şûrası Umumi Heyetine intikal etmiş ve bir 
tevhidi içtihat kararı çıkmıştır. Madem ki, bir 
Af Kanunu vardır, Af Kanunu faile değil; fiile 
taallûk eder, fiil bütün hukuki neticeleri ile or
tadan kalkmıştır. Bu itibara « Yüzellilikİerin za
ten yetimlerine ve diğerlerinin gerek kendileri
ne ve gerek yetimlerine emeklilik maaşı tahsisi 
merkezindedir, Bugün tatbikat bu merkezdedir 
ve bu kanunu da Büyük Millet Meclisi çıkarmış
tır Ama niçin çıkarmıştır Onun münakaşasını 
yapamayız. 

Bu itibarla ortada bir haksızlık vardır, diğer 
tarafta aynı hukuki durumda olanlar maaş alır
ken, beri tarafta yalnız ve yalnız hatai adlinin 
kurbanı olan birkaç kişinin bundan mahrum bı
rakılması adalete uygun değildir. Ve biz bir ha
tai adlinin bu suretle tashihini rica ediyoruz. 
Encümende de uzun boylu münakaşa yapılmıştır. 
Bu itibarla teklif ortada mevcut olan adaletsiz
liğin izalesini ve kanunen iktisap edilmiş, fakat 
sırf hataî adlî yüzünden istifadeye mazhar ol
mayanlara bu hakkın iadesini istihdaf etmek
tedir. 

Binaenaleyh, Heyeti Celileden maddenin ka
bulünü istirham ediyorum. Ve hiç şüphesiz tak
dir Heyeti Celilenindir. Fakat reylerinizi müspet 
şekilde istmal buyurduğunuz takdirde muhak
kak ki, adeletin tecellisine hizmet etmiş olacak
sınız ve kararınız isabetli olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza arzediyorum. Birinci maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun hükümlerin- | 
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den istifade edecek olanların emekli veya yetim 
aylıkları kayda intikal etmiş yazılı müracaatları 
tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz isti
yen var mı? 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Bendeniz de 
Bütçe Komisyonu üyesi sıfatiyle birinci madde
ye reyimi verdim ve kabul ettim. Fakat Bütçe 
Komisyonu raporundaki geçici maddeye müteri-
zim. Geçici madde aynen Şöyledir: «Bu kanun 
hükümlerinden istifade edeceklerin emekli veya 
yetim aylıkları kayda intikal etmiş yazı ile mü-
racatları tarihini takip eden ay başından itiba
ren bağlanır.» 

Dikkat edilirse «kayda intikal etmiş yazı ile 
ıııüracatları» hangi kayda, nereye, ne zaman in
tikal etmiş, 3 sene mi, 8 sene mi? Esasen beş se
nelik evraki sarfiyeler imha edilir. O halde bu 
tâbir yerinde ve doğru bir şey değildir. 

Malî hükümlerin ilgili kanunların mer'i ol
dukları tarihlerden itibaren tatbikleri gerektiği 
cihetle beş veya sekiz sene evveline gidilmesi ve 
hattâ bu tarihin tesbitinin bir kayda taliki doğ
ru değildir, Kaldı ki, bunların, emsali aldık
ları paraları yüzde elli fazlasiyle o tarihte iade 
etmişlerdir. Halbuki bunlar aldıkları paraları 
yüzde elli fazlasiyle bugün iade edeceklerdir. 
Vaziyet böyle olacaktır. Maaşlarını eski tarihler
den itibaren bağlıyarak birtakım haksızlıkları 
kaldıralım derken daha fazla haksızlık yaratmış 
olacağız. Onun için bu ahenksizliği doğuracak 
olan bu geçici maddenin tayyını teklif ediyorum. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ar-
zedeyim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Hadi Bey arkadaşımız buyuruyorlar ki, za
manı tesbit güçtür. • 

Muhterem arkadaşlar, Devletin bir kaydı var
dır. Bu kayda hepimizin itimat etmesi lâzımdır. 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Hangi kayıt? 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ben

deniz zatı âlinizi sükûnetle dinledim. Kaydı ar-
zedeceğim. 

Efendim, bu zatın Millî Savunmaya müracaat 
tarihi 1948 senesinin nisan ayı içerisindedir. 
Millî Savunma Bakanlığı, demin arzettiğim se
bepler dolayısiyle, müracaatı reddedince Askerî 
Yargıtaya dâva açmıştır. Askerî Yargıtay da 
20. VII. 1949 da dâvayı reddetmiştir. Eğer ida
reye intikal tarihini esas tutmuyorsak mahke
meye dâva açtığı tarihi esas tutarız. 
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Bir kere bu kanunun birinci maddesini kabul 

buyurdunuz ve hakkı tanıdınız. Bunların elin
de olmıyan sebepler dolayısiyle bir hata yüzün
den iki sene, üç sene maaş almaması hususundaki 
haksızlığı niçin izale etmiyelim? Kendilerinin 
bunda kusuru yoktur. Yanlış bir karar yüzün
den adamın bu hakkı ıskat edilmiştir. Bunu ka
bul ettikten sonra ve kusur da bunlarda buluna
madığına göre mücerret bir hatayı adliye mâmız 
kaldı diye geçmiş maaşlarını vermemeye sebep 
yoktur, hiç olmazsa dâva tarihinden bu hakki ta
nımamızda bir mahzur bendeniz mülâhaza etmi
yorum. Bilâkis kayda intikal tarihi vardır. Çün
kü Millî Savunmaya müracaat etmiştir, Millî Sa
vunmayı idari mercidir diye kabul buyurmazsa-
nız, mahkemeye dâva açmıştır. Dâva tarihinden 
itibaren bu adamın hakkını vermemiz daha adi
lâne olur ve bu mülâhaza ile madde taknin edil
miştir. Takdir Heyeti Celilenizindîr. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Kanun bir 
adam için mi çıkıyor? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ha
yır efendim, umumidir. Bu vaziyette olup hak
sızlığa uğrıyanlarm hakkının verilmesi içindir. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Ya dört sene 
evvel müracaat eden varsa? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, kanun böyle demiyor k i ; kayda intikal, 
diyor, yani resmen Devlet müessesesine, merbut 
bulunduğu daireye, bakanlığa müracaat tari
hini esas tutalım, diyoruz. Çünkü bunlar ken
di ellerinde olmıyan bir haksızlığa mâruz kalmış
lardır. Kusuru olmıyan bu gibilerin niçin hak
kını vermiyelim? Verirsek daha âdilâne olur. 
Takdir Heyetindir. 

, FERÎT ECER (Niğde) — Bunların affına 
dair kanun var mı? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — De
min okudum. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇİÇEKDAĞI (Ankara) — 
Kemal Yörükoğlu arkadaşımızın noktai nazarını 
kabule hukukan imkân yoktur. Bir defa Yüksek 
Heyet birinci maddeyi kabul etmekle bugün için 
bu zevata ait olmak üzere bir hakkın doğmasına 
sebep olmuştur. Bunu iki gün evvelce dahi teşmil 
etmeye biz hukukan imkân görememekteyiz. 
hak bugün doğmuştur bugünden, bugünden iti
baren bir mâna, bir değer, bir hüküm ifade 
edebilir. Arkadaşım Hadi Hüsman'ın noktai 
nazarına tamamiyle iştirak ediyorum. 
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HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

noktai nazarımı arzettim yalnız sayın sözcümü
zün iki mütalâasına cevap vermek istiyorum. 
Karar yanlıştır, yanlış bir kararın düzeltilmesi 
mevzuübahistir, dediler. Halbuki karar yanlış 
değildir. Hattâ Danıştay da dahi bir daire baş
ka bir içtihatta, diğer bir daire başka bir içti
hatta bulunmuş ve o içtihat zamanında da bu 
iki arkadaş mahkemeden aleyhlerine ilâm al
mışlar. Sonra tevhidi içtihat kararı çıkmış ve 
bu karar neticesi bu gibilere aylık verilmesi 
kabul edilince mahkemeye gitmiyenler müraca
at edip tekaüt maaşlarını almışlar. Çünkü aleyh
lerinde ilâm yok. Bu iki kişi, aleyhlerinde 
ilâm olduğu için tevhidi içtihadın lehlerine 
tecelli etmiş olmasına rağmen alâkalı daireye 
gidip maaş tahsisini yaptıramamışlar. Maksat 
bu vaziyeti izale etmekten ibarettir. Bu itibarla 
verilen kararda bir yanlışlık yoktur. Tevhidi 
içtihat olmamış olsaydı bu karar hakkında 
hiçbir şey söylenemezdi. Dikkat buyurulursa 
sayın sözcümüz metinde kayda intikal etmiş 
yazılı müracaat dediği halde arzettiğim gibi 
bu ifadenin ne kadar müphem ve karanlık ol
duğunu şimdiki ifadeleriyle kendileri de ka
bul ve teyit ettiler. Heyeti celile de kabul eder
se mahkemeye müracaat ettiği tarihi kabul 
ederiz dediler. Görülüyor ki kendileri de kon-
sekan değildirler. Osman Çiçekdağ arkadaşımı
zın dediği gibi bugünkü kararınızla böyle bir 
hak doğmuştur. Bu hakkı geriye doğru götür
mek hiçbir vesile caiz olamaz. Lüzum da yoktur. 
Onun için maddenin tayymı istirham ediyorum. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket înce. 
HÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanun bir hak doğurmıyor. 
Bu bakımdan arkadanım Osman Şevki Çiçekdağ'-
la beraber değilim. Bu kanun, esasen vâki mü
racaatın muhik olduğunu, emsali veçhile kabul 
ediyor ve bir muamele yapılmasını nazara dik
kate alarak, ortadaki muhkem kaziyeleri berta
raf ediyor. Yani bu kanun, muzhiri hak oluyor. 
Meselâ benim Osman Şevki Çiçekdağ'la bir arazi 
dâvam vardır. 18 sene bu dâvanın duruşmaları ve 
tartışmaları sürdü ve nihayet dâvayı kazandım. 
Şimdi ben 18 nene sonra mı bu malın sahibi oldum? 
Cevabını versin. Hayır, hâkim bana dedi ki: 18 
sene evvelisi bu mal senin idi, işte şimdi ben 
onu teyid ettim. Yoksa hâkimin hüküm verdi-
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ği dakikada ben mal sahibi olmadım. Hâkim, 
izharı hak etti, malın kime ait olduğunu tesbit 
etti. Bugün alınacak kararla Hüsman arkada
şımızın dediği gibi, bahşedilecek bir hak değil
dir. Hakkın mevudiyetine inanılmış, emsali na
zarı dikkate alınmış bilhassa, ortadaki Tevhidi 
İçtihat kararının ışığı altında izharı hak edil
mektedir. Yoksa yeni bir hak ihdas etmiyoruz. 
Mevcut bir hakkı kanunla ihya yani intak edi
yoruz arkadaşlar; (çok doğru sesleri). 

Binaenaleyh bu kanun bir atiye halinde de
ğildir. Demin Maliye Bakanının, başka bir mev
zuda getirdiği ve kabul ettiğimiz kanunda olduğu 
gibi ben bir milyon lira sarfettim ama sana ba
ğışlıyorum demiyoruz. Bilâkis hak sahibine: Sen 
müracaat ettiğin zaman haklı imişsin, diyoruz 
ve bu hakkı izhar ediyoruz. Binaenaleyh Osman 
Şevki arkadaşımızın mütalâası doğru değildir. 

Sonra sözcü arkadaşımızın beyanındaki terdit 
doğru değildir. Bir kanunda terdit ve tereddüt 
hâkim olamaz. Kanunlara mualleliyet, tered
düt girmez. Binaenaleyh kaydı resmîye mukarin 
olan, yani talep tarihindeki kaydı resmî ne ise 
ona itibar olunur maamafih bu kaydın mabihül-
ihticaç olması, müzevver ve musanna bulunma
ması sarihtir. Bu itibarla o adamın hakkı, talep 
tarihine taallûk eder. Bir şeyi arkadaşım Ce-
vat'a soracağım. Bu Hadi Hüsman arkadaşıma 
dâ bir cevap teşkil edecektir. Bir adam tekaüt 
olsa ve müracaat edip de tekaütlük maaşını is
temese ve 4 - 5 sene sonra talep etse bu zat, te-
kaüdiyesini kendisi için hakkı müktesep teşkil 
eden tarihten mi alacaktı yoksa sen, 4 - 5 sene 
sonra müracaat ettin, müracaat tarihinden iti
baren mi vereceğiz» diyecekler? 

HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Evet, müra
caat tarihinden alacaktır. 

' HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — 
Eğer öyle diyeceksek, ve böyle bir hükmü 
teaıun^ varsa, kanım hükmüne boyun, eğerim. 
Fakat r zannederim ki, hukuk, mantık ve adalet 
tekaüt olduğu tarihten itibaren hakkını almasını 
icabettirir. Kanun karşısında lâf söylemem. Fa
kat bu mevzu, bu kaydın hukuki sebebi üzerinde 
değil 15 gün, isterse 155 gün olsun bu benim 
haldnmdır. Binaenaleyh, hak, kay dm, (resmî ve 
muteber kaydın) yapıldığı dakikada doğmuştur. 

BAŞKAN — Efendim; Gençlik Parkı Kanu
nu tasarısına oy verme muamelesi bitmiştir. 
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Söz Komisyon Sözcüsü Kemal Yörükoğlu'-

nundur. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın üstadımız, Hâmid 
Şevket Ağabeyimize teşekkür ederim. Bende
niz Heyeti Celilenize bir noktayı arzedeyim: 
Mütereddit değilim. Tereddüt etmek demek, 
komisyon namına maddeyi geri alıyorum de
mektir. Tereddüt yoktur. Noktainazarımı arzet-
tim Şüphesiz son karar Heyeti Celilenindir. Eğer 
Heyeti Celile bu noktai nazarımla tatmin buyu-
rulmuşsa maddeleri kabul ederler, tatmin buyu-
rulmamışsa etmez. Noktai nazarımı arzettim. 
Takdir Heyeti Celilenindir diye kürsüden indim. 
Tereddüt yoktur. Noktai nazarımda musırrım. 
Üstat müsterih olsun. 

Şimdi gelelim hâdiseye : Muhterem Hâmid 
Şevket arkadaşımın buyurdukları gibi hakika
ten bir ihdas yok, bir ihya vardır. Şu veya 
bu sebeple ıskat edilmiş olan bir hak bugün ihya 
ediliyor. 

Sonra Hadi Hüsman bey buyurdular ki, ta
rih. Arkadaşlar; kendileri de söylediler; bir 
tevhidi iştihat kararı vardır. Bu tevhidi içtihat 
kararı diyor ki; bunlara emekli maaşı verilir. 
Bu hak tevhidi içtihat karariyle tesbit edili
yor ve kabul ediliyor. Binaenaleyh o gün ka
nunen kabul edilmiş olan hak mahkeme tara
fından da o tarihte kabul ve teyit ediliyor. 
Bilâhara hak sahibi müracaat ediyor. Askerî 
mahkeme, tevhidi içtihat kararından haber
siz olarak yanlış bir karar veriyor. Binaenaleyh 
esas hakkın tanındığı tarih tevhidi içtihat 
kararının tarihidir. Üstadın buyurduğu gibi 
bu, halledilmiştir. Artık kayda, hangi zaman in
tikal etmiş, gibi bir iddia ve tereddüt varit ola
maz. Tevhidi içtihat karariyle bu hak tanın
mış ve teyit edilmiştir. Binaenaleyh mebde bu 
tevhidi içtihat kararı tarihidir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
suallere de şâmildir. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
Sorabilirim. Müsaadenizle arzediyorum. 

Niçin kaydı resmîye matuf olan kısmı ge
çici maddede tesbit ediyorsunuz da mağdur te-
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lâkki ettiğiniz bu insanların tanı istihkak kes-
bedecekleri tarihi mebde ittihaz etmiyorsunuz? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Bâzı 
lehte ve bâzan da aleyhte verilmiş kararlar 
vardır. Bu kadarlar, tevhidi içtihada sevkedil-
miştir. Bu haksızlık da tevhidi içtihat kara-
riyle izale ve hak teeyyüt ettiği için bendeniz-
ce Mecliste tevhidi içtihat kararının ittihaz 
edildiğinin tasrih olunması lâzımgelir. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEKDAÖ (Ankara) — 
Tevhidi içtihat kararı mı hakkı ihdas ediyor, 
yoksa hak mı tevhidi içtihadı ihdas ediyor? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ka
nunen tanınmış olan bir hakkı mahkeme de te-
yiden kabul buyuruyor. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
O halde doğmuyor. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
Sayın Hâmid Şevket İnce arkadaşımız bunu bir 
tarla münazaasına benzettiler. Ben mevzuun 
tarla münazaası ile alâkası olabileceğini tahmin 
etmiyorum. Dedikleri gibi iki taraf bir tarla 
üzerinde bir hak iddia ve dermeyan edebilir
ler. Bu iddia da senelerce sürebilir ve mü
nazaa hangi tarihte biterse iddianın başladığı 
tarihten itibaren o taraf haklı sayılır. Fakat 
mevzumuz böyle değildir. 

Bir de tevhidi içtihat kararından bahis bu
yurdular. 

Bendeniz hukukçu değilim ama, zannederim 
ki, şöyle bir şey olacak, hukukçu arkadaşlarım 
bunu teyit edebilirler. Her hangi bir hâdise 
hakkında tevhidi içtihat karan verilirse tev
hidi içtihat kararından evvel mümasil hâdise
ler için aleyhte verilmiş kararlar bozulmaz. 
Bizim yaptığımız şey, tevhidi içtihat kararı 
çıktı diye, aleyhte verilen bir kararı boz do 
ğildir. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
Tevhidi içtihattan evvelkini söylemiyoruz. 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Bizim bu
rada yaptığımız kısaca ve açıkça şudur : Bir 
vatandaş, bunlar iki kişidir mahkemeye gitmiş, 
aleyhte karar almış, ondan sonra tevhidi iç
tihat kararı çıkmış. Bu karardan sonra tek
rar müracaat edecek. İdareye müracaat ede
miyor. Çünkü aleyhinde çıkan ilâm mânidir. 
Biz bu ilâmı müracaat imkânını sağlamak için 
çapraşık bir yoldan kaldırıyoruz. Meselenin e-
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I sası bundan ibarettir. Yaptığımız kanun, müra

caat imkânını sağlamak içindir. 
Kanunun başlığı dahi bu bakımdan yanlış

tır. Çünkü 150 liklere aylık bağlanması ile a-
lâkası yoktur. Onların yetimlerine maaş bağ
lamak için kanuni yetki almaya lüzum yoktur. 
Tevhidi içtihat kararı vardır. 

Burada aleyhinde ilâm çıktığı için müra
caat edemiyenlere müracaat imkânını sağlamak 
için böyle çapraşık bir yoldan kanun çıkarıyo
ruz. 

Bunun arazi ile alâkası nedir? Tevhidi iç
tihat daha evvel çıkan aleyhteki kararları boza
maz. 

HÂMİD*ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ba
na cevap verecektiniz? 

HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Bir noktayı 
daha arzedeyim. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman Bey sözünüz bit
miştir. 

Kifayet takriri var. okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, kifayetim 'reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Burhaııettin 
Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlar, kifayet takriri verildi. Sizi naçizane 
ikaz ediyorum arkadaşlar. İstirham ederim. 
yandık bu hukukçularım elinden. (Gülüşmeler). 

İkaz ediyorum sizi arkadaşlar. Nasıl işi 
gürültüye getirip ilâli idgam ille bizi aldatıp 
Bolşeviklere 'af hakkını tanıdılarsa, bizi yine o 
tarafa doğru götürüyorlar. 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Meclis 
aldatılmaz, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Efendini, kifayeti müzakere 
takririni oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler'... Etraiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Madde ile ilgili Hadi Hüsnıan Beyim takri
rini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim. sebeplere binaen geçici maddele

rim kaldurılmasunı arz ve teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 
* Hadi Hüsman 
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BAŞKAN — Takririm dikkate alınıp alınıma- I 

masını oylarınıza arzediyoıruım. Takririn dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenkr... j 
Kabul edilmemiştir. I 

Efendim, maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenter... M'adde kabul edil
miştir. I 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştin*. 

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

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

Birinci müzakeresi bitmiştir efendim. 
Efendim, Türkiye - Çekoslovakya Ticaret 

ve ödeme anlaşmalarının uzatılması hakkında | 
teati edilen mektupların onanmasına dair ka- I 
ımn tasarısının oylamasına (261) arkadaş oy 
vermiştir, hepsi kabuldür, binaenaleyh tasarı 
(201) oyla kabul edilerek kanuni aşmıştır. 

Ankara'da Genişlik Parkında mevcut bina 
ve tesislerin parasız olanak Ankara Belediyesi
ne devri hakkındaki kanun tasarısına (252) 
rey veıritlmiştir. Bunun (247) si kabul, (5) i 
rettir. Binaenaleyh tasarı (247) oyla kanuniyet 
kesbetmiştir. | 

Danıştayda açık bulunan ikinci Daire Baş
kanlığı için yapılaaı seçime 215 arkadaş iştirak 
etmiştir. 122 oy Abdürrahman Şeref Hocaoğlu, 
93 rey Cudi Özalp almıştır. Fakat nisap hâsıl | 
olmadığı için yeniden seçim yapmak icabedıyor, 
bu seçimi gelecek birleşime bırakıyorum. 

11. — Gümrük Kanununun 18 im mad
desi uyarınca Gümrük Vergisinden muaf olarak 
yurda giren eşyadan tekel maddesi olanlarının \ 
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Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden de 
muafiyetine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel ve Maliye komisyonları raporları ile Ada
let Komisyonu düşüncesi ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/157) 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında 
söz istiyorum. ^ 

BAŞKAN — Buyuran. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Efendim, özür 

dilerim. Bendeniz anlıyamadım. Sayın Başkan 
bir taraftan nisap yoktur buyurdular, bir ta
raftan da kanun çıkarmakla meşgulüz, tkinci 
defa özür dilerim, huzurunuzda bendeniz şu an
da dahi ekseriyetin olduğumu iddia edecek de
ğilim. 

BAŞKAN — Adı geçen seçimden evvel bir 
kanun tasarısı açık oya arzedilmiş ve orada ni
sap olmuştur. Danıştay İkinci Daire Başkan
lığı seçimine iştirak eden arkadaşlar ise nisap 
nispetini bulmamıştır. Muahharan açık oya ko
nulan kanun da seçimlere iştirak nispetinde ni
sap vâki olmuştur. Yani bu rey kullanıp kul
lanmamak meselesine taallûk eden bir iştir. Bu
rada olup da oya katılıp katılmama meselesidir. 
Bu itibarla Cezmi Türk arkadaşım bundan müste
rih olsunlar; Bir kısım âza reylerini kullanma
mışlar. 

Muhterem arkadaşlar; Gümrük Kanununun 
18 nci maddesi uyarınca Gümrük Resminden mu
af olarak yurda giren emtiadan Tekel maddesi 
olanların Tekel Resmi ile diğer vergi ve resim
lerden de muafiyetine dair kanun tasarısı üze
rinde verilen takrir üzerine alman karar 
gereğince, bu birçok maddeler vardır. Fakat va
kit geçmiş bulunuyor. Bu itibarla, 18 Haziran 
1952 Çarşamba günü saat 15 t e toplanılmak 
üzere Birleşimi Kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,17 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A YAZILI SORULAR 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, bütün emekli ve yetim maaşları
nın bugünkü muadillerine göre ayarlanması ve 
bunlara ait hesap ve muamelelerin Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığında birleştirilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna Maliye 
Bakam Hasan Polatkanhn yazdı cevabı (6/583) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Maliye Bakanlığınca ya

zılı olarak cevap verilmesini rica ederim. 
13 . I I . 1952 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

1. Halen sivil ve asker emekli ve yetim maa
şı alan kimselerin maaşları emekliye ayrıldıkları 
zamanın kanununa tâbi olarak cemiyet içinde 
açık ve nispet kabul etmez bir adaletsizliğin hü
küm sürmesine meydan verilmiş bulunmaktadır. 

Bütün emekli ve yetim maaşlarının bunlara 
hak veren memuriyet rütbe ve derecesinin bu
günkü muadillerine göre düzeltilmesi suretiyle 
mevcut adaletsizliği gidermek mümkün değil 
midir? 

2. Aldığımız bâzı mektuplardan emekli ve 
yetimlerin çeşitli emekli sandıklarına bağlı olduk
ları anlaşılmakta ve bunlardan haklı olarak şikâ
yet edilmekte ve hepsinin Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığında birleştirilmesi istenmektedir. 

Bir taraftan ayrı sandıkların masraflarını 
bertaraf etmek ve diğer taraftan mevcut para
ları ve hesapları bir yerde toplamak şeklinde mu-
zaaf faydalar bağlıyacağına inandığımız bu istek
ler hakkında Hükümetin düşüncesi nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 14 . VI . 1952 

Bütçe ve M. K. G. Müdürlüğü 
Ş. 4. 

Sayı : 113619-2, 8480 

özü : Konya Milletvekili 
Fajıri Ağaoğlu'nun 
yazılı sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
15 Şubat 1952 tarih ve 6/583 sayılı yazıları 

karşılığıdır. 
Eski hükümlere göre bağlanan emekli, dul 

ve yetim aylıklarının memuriyet unvanı ve rüt
besi esası üzerinden bir ayalamaya tâbi tutulma
sının ve bütün emekli, dul ve yetimlerin aylık
larının bir sandıktan tediyesinin mümkün olup 
olmadığı hakkında Konya Milletvekili Fahri 
Ağaoğlu'nun yazılı sorusu incelendi : 

1. Gerek 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe 
giren 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
ye gerek mezkur tarihe kadar tatbik edilmiş olan 
tekaüt kanunları, emekli aylığı tahsisine subay 
veya memurun emekliye ayrıldığı tarihteki rüt
be veya memuriyet unvanını değil, almakta ol
duğu aylık miktarını esas tutmuştur. Çünkü 
emekli aylığı rütbe veya unvana göre tesis edil
miş bir hak olmayıp, alman aylık miktarına 
tâbi bir istihkaktır. Aksi takdirde rütbe veya 
unvanların aylıklarında her değişiklik oldukça 
o rütbe veya unvanı haiz iken emekliye ayrılmış 
emeklilerle bütün dul ve yetimlerinin aylıkları
nın da tekrar ele alınarak değiştirilmesi icap 
edecektir. Bu suretle muamele yapılması emekli 
aylığının, mütemadiyen iktisap edilen veya 
emekli keseneği ödenen aylık üstünde tahakku
kunu mucip olacaktır. Bu muamelelerin 1.1.1950 
tarihinden evvel abğlanan aylıkların ödenmesin
de Hazineye ve 1 . I . 1950 tarihinden sonra 
bağlanan aylıkların tediyesinde de sandığa tah
mil edeceği külfetlerin bugün olduğu gibi ilerisi 
için de karşılanması mümkün görülmemektedir. 
Bilhassa bu şekil muameleler sandık tarafından 
yapılacak ödemelerde daha büyük mahzurlar 
doğuracaktır. Çünkü emekli sandığı prim esa
sına göre kurulmuştur. Sandığın bağladığı ay
lıklar, memurların aylıklarından kesilen prim
lerle mütenasip olarak tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Binaenaleyh emekli sandığının, bu esasın üstün
deki tediyeleri karşılıyacak başka bir membaı 
yoktur. 

Bu itibarla emekli, dul ve yetim aylıklarının 
öteden beri istihkak kesbedilen son aylık üzerin
den bağlanması esasının kaldırılarak yerine ev
velkilere de şâmil olmak üzere rütbe veya unvan 
üzerinden bağlanması tarzında bir usulün ika
mesi mümkün değildir. 

— 25^ 
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Diğer taraftan 5434 sayılı Kanundan evvel, 

emekliye sevkolunanlarla, dul ve yjetim aylığı 
bağlananların, aylıklarına muhtelif tarihlerde 
muhtelif kanunlarla zamlar yapılmış ve en son 
olarak 5434 sayılı Kanunun geçici 40 - 53 ncü 
maddeleri gereğince de bir yükseltmeye tâbi tu
tularak eski aylıklarla. yeni aylıklar hemen he
men aynı seviyeye getirilmişlerdir. Bu durum 
karşısında tekrar bu aylıklar üzerinden yeni bir 
tadilât yapılmasına, mahsus emekli, dul ve ye
tim aylığı tahsisinde rütbe veya unvan gibi 
yeni bir esasın kabulüne imkân yoktur. 

2. 5434 sayılı Kanunla kurulan T. C. Emek
li Sandığı bahis konusu kanunun geçici 1. 2 ve 3 
ncü maddelerine göre hukuk ve vecaibinı dev
raldığı mülga sandıklarca bağlanan veya geçici 
olarak çalışmakta iken Sandık bünyesine ithal 
edilen mülga sandıklarca bağlanan emekli, dul 
ve yetim aylıklarını ödemektedir. Bu sandıkların 
dışında kalan özel idarelerle, Ankara Merkez Be-
ladiyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Emekli ^San
dığı ile Genel ve katma bütçeli dairelerce 31 . 
XII . 1949 tarihine kadar bağlanmış olan aylık
lar bu aylıkları bağiıyan kurumlar tarafından 
ödenmektedir. Bu aylıkların da T. C. Emekli San
dığından ödenmesinin istenilmesi halinde devri is-
ğmdan ödenmesinin istenilmesi halinde devri is
tenilen aylıkların asgari onar yıllık tutarlarının 
(5434 sayılı Kanunun geçici 2 ve |3 ncü maddele

rinde konulan esaslara uyularak) defaten Sandığa 
ödenmesi icabeder ki, bu miktar da bir milyar 
lirayı aşmaktadır. Bahis konusu meblâğın isî 
defaten ödenmesine imkân yoktur. Esasen Ku
rumlarınca kayıtları tesis edilmiş ve netice iti
bariyle zamanla tasfiye edilecek olan eski emek
lilerin ve bunların dul ve yetimlerinin aylıkları
nın T. O. Emekli Sandığınca ödenmesi ve bütün 
muamele ve kayıtların bu Sandığa intikal etti
rilmesi de doğru görülmemektedir. Keyfiyet say
gı ile arzorunur. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
ataşemiliter ve yardımcılarının tesbit ve tâyi
ninde gözetilen şart ve esaslara, 1952 yılında ya
pılan tâyinlerde bu noktalara riayet edilip edil
mediğine, edilmemişse sebebine, tâyin edilenler
den vazifelerine iltihak etmemiş kimseler ölüp 
olmadığına ve bunları vazifelerde iltihaktan 
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! alıkoyan sebeplere dair sorusuna Millî Savunma 
| Hakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı. (6/729) 

j 9 . V I . 1952 
I Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerin Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

— Ataşemiliter ve yardımcılarının tesbit ve 
tâyininde gözetilen şartlar ve esaslar nelerdir? 

— 1952 yılı içinde yapılan ataşemiliter ve 
I yardımcılarının tâyininde bu esas ve şartlara ta

mamen riayet edilmiş midir. Edilmemişse sebebi 
nedir? 

— Ataşamiliter veya yardımcılıklarına tâyin 
edildikleri halde vazifelerine iltihak etmemiş ve
ya iltihakları her hangi bir şartın tahakkuku 
bakımından mümkün olmamış kimseler var mı
dır? Varsa kimlerdir. Bunları vazifelere iltihak
tan alıkoyan sebepler nelerdir? 

T. (\ 
M. S. B. 

Genelkurmay Başkanlığı 
Personel Bşk. 
II. Ş. I n c i K s . 
Sayı : 77915 

özet : Ataşemiliterler hakkında 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi Kanunlar Müdürlü

ğü 11 Haziran 1952 gün ve 6/729, 3792/8153 sa
yılı yazı karşılığıdır. 

1. Ataşemiliter talimatının Yüksek Askerî 
Şûraca tadil edilen (13 Ağustos 1951 gün ve 
6 sayılı karar) 3 ncü maddesi gereğince ataşe-
militerler ve yardımcılarının tesbit ve (atanma
larında gözetilen şartlar şunlarchr : 

a) Ataşemiliteırter için : 
(1) Stratejik haber alma kursunu muvaf

fakiyetle bitirmiş olnıa'k; 
(2) Türk Millet ve Ordusunu temsil ede

cek evsaf ve karakterde olduğu sicil ve şahsi 
dosyaları ve belgelerle tesbit edilmiş bulunmak; 

(3) Albay ve yarbay rütbesinde kurmay 
subay olmak; 

(4) Dil bilmek (Fransızca. İngilizce, Al
manca dillerinden birisini); 

— »4 — 
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(5) Genelkurmay Başkanlığınca tespit edil- I 

miş özeıl şart olarak da (ataşeuKMıiıterlier ve ınua-
vmlerinin yabancı memlefkette em az iki yıl va
sile görmesine kıta durumu müsait bulunmak); 

B) Ataşemriliter muavinleri için : 
(1) A fıkrasında yazılı nitelikleri' haiz 

bulunmak; 
(2) Bu nitelikleri haiz kurmay binbaşıları 

dil sınavına tâbi tutmak. Bu imtihanda ırııı-
vaffak olanlardan gideceği yerim lisanıma vâ- • 
kıf olanlar tercih edilir. 

(3) Olağanüstü hallerde ve kunıay subay 
kâfi gelmediği durumlarda sınıf subaylarından 
göndermek. 

2. 1952 yılı içinde yapılan ataşemiiliteirleır 
ve yardımcılarının seçiminde, 1 nci maddede 
yazılı esas ve şartlara tamamen' riayet edil
miştir. Bununla beraber, her hangi bir zaru
retten dolayı bâzan bu şartların dışına çıkıl- | 
ması da vâki olabilir. Nitekim, stratejik haber 
alma kursu yeni açılmıştır. Bundan evvel ata
şe muavini olarak vazife alarlandan muvaffaki
yetlerini ispat etmiş ve dil bilgisi de ileri dere
cede tekemmül etmiş, olanlar kursa lüzum »ö-

8. — SUNÜKLAR 8. — SUNÜKLAR VE TELGRAFLAR 
1. Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıran

lar rasmdaki münasebetlerin tanzimi hakkında
ki Kanunun kabulü dolayısiyle, 

Akın Gazetesi yazı ailesi; 
Gazeteciler Cemiyeti Reisi Burhan Felek: 

Güney Bölgesi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Aydın Remzi Yüreğir ve 

Anlkara Gazeteciler Cemiyeti Balkanı Mümtaz 
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rülmeden ataşe olarak tâyin edilmektedirler. 

3. Ataşemiliter ve muavinlerinin atandık
ları yerlere gitmeleri, atandıkları memleketten 
muvafakat cevabının (agreman) gelmesine bağ
lıdır. Bu cevap da, yazıldığı günden itibaren 
iki, aydan evvel gelmemektedir. 

Buna göre : 
a) 1952 yılı içinde yapılan ataşe atanmala

rından iki ataşe (Kopenhag ve Kahire) ile iki 
kara ve bir deniz ataşe muavininin (Bern, Mos
kova, Roma) agremanları gelmiş bulunduğun
dan görevlerine katılmışlardır; 

b) Bu defa atanmaları yapılmış olan 7 ata
şe ve 3 ataşe muavininden, ataşelerin agreman
ları istenmiş olup geldiğinde vazifelerine gön
derileceklerdir. Üç ataşe muavininden Londra 
ile Vaşington için agremana lüzum olmadığın
dan bunlar muamelelerini bitirince görevlerine 
katılacaklardır. Roma kara ataşe muavini için 
ise agreman beklenmektedir. 

Saygiyle arzederim. 
Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 

Faik Fenik'in, minnet ve şükran hislerinin bildi
ren telgrafları. 

2. Senirkent Bucağının ilce haline getiril
mesi dolayısiyle bu ilce halkı adına : 

Senirkent Belediye Başkanı Ragıp Ertekin; 
Senirkient Güzelleştirme Cemiyeti Başkanı; 
Senirkent Kızılay Kurumu Başkanı ve 
Senirkent Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı

nın müşterek telgrafı 
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Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati edilen mek

tupların onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfüli 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Ramis Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket Ino« 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
A. Baki ökd«m 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

U3 m sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
261 
261 

0 
0 

210 
7 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba lştm 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkul 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazanoı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Huluûsi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 
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ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakfioğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Kükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

"Ömer Faruk Sanaç 
ERZİNCAN 

Şemsettin Günaltay 
Nahid Peke an 
Ziya Soylu ı 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 

)& — 
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Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

1 Mustafa Zeren 
I ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleyman Kura ne l 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANB 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoglu 

HATAY 
Hasan Reşit Tank ut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trf an Aksu 
Tahsin Tola 



Reşit Turgut 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin TekÖn 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ] 
Ztihtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kamil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
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KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Haindi Başak 
Salih Kalemcioğln 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtf i Tokoğlu 
Hüsnü Ttirkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rif at Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lütf i Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
F. Lûtf i Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
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MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kamil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

.ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Seaer 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

StfitD 
Baki'Erden 
Mehmet Daim Sual p 
Cemil Yardım 

8İNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

I TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay -
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNOELİ 
Hıdır Aydm 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

- M 7 -



B : 85 16 . 6 .1952 O : 2 
[Oya kafalmty anlar] 

AFYON KARAHtSAB 
Bekir Oynaganlı 
Ahmed Veziroğlu • 
Gaei Yiğitbaşı 

AÖRI 
Kasım Kûfrevi 
Halia öztürk 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (t.) 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akü Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik (t.) 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Gücbilmen 
î lisan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emtf 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (1.) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yasman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gflnenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTBB 
Galip Kınoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdtirrahman Melek 
Celal Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman • 

İÇEL 
Salih Inankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Andre Varam Bayar 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (t.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hâdı Hüsman 
Salih Fııad Keçeci 
Fııad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Âhılya Mozhos 
Mükerrenı Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Zözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 

KARS 
Lâtif Aktizüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Bifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlıı 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgttbltt 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üttün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz (t.) 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet îhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (î.) 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (t.) 
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MANİSA 

Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Kâzım Taşkent (î.) 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ (I.) 
Salâhattin Htidaioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı (t.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu (î.) 
Asım Doğahay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (î.) 
Atıf Topaloglu 

RİZH 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (î.) 
İsmail Işın (î.) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Ank 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Tftrk 

SURD 
Şefik Törkdojan 

SÎVAB 
Nâzım Ağacıkoğiu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Botil 
Fevzi Çubuk (1.) 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir (1.) 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Naci Altıığ 

Cemal Reşit Eyüboğlü 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri ı 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan (1.) 
Yusuf Karslıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Ali Rıza tneealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpoa&t 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli i 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas l 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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Ankara'da Gençlik Parkındaki bina ve tesislerin Ankara Belediyesine devri hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı . 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Beddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekilliklerî 

487 
252 
247 

5 
0 

228 
7 

[Kabul edenler] 
AFYON KAEAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 

Cevat ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOtK 
îsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Knrkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BtNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse] 

BÎTLİ8 
Nusrettin Barut 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıofclu 
thsan Güîez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlıı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kazam Arar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecıt Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğhı 
Saip öser 

DENİZLİ 
Baha Akştt 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Lnginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç. 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

Ziya Soylu 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeyetinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kura ne I 
Cevdet San 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğhı 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koralta» 
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Şahap Tol 
İSPARTA 

Reşit Turgut 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahranı Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Seyfi Oran 

,Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

tEK)rtl^ 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet tneekara 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündag 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Ali Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSBRİ 
Fikri Ayapdm 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Küıçkale 
îbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
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Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KntŞEHtB 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrera Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yigİter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Nuri Oeakeıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlaj 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

. 1952 O : 2 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUÖLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RÎZB 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi User 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

SLtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

StVAS 
İbrahim Duygun 
Halil tmre 

Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betii 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğju 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

UEFA 
Necdet Açana! 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksdz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat SİTİşoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

KABI 
Veyis Koçulu 

{Reddedenler] 

MALATYA 
Lûtfi Sayman 

StNOB 
Muhit Tümerkan 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
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{Oya katılmayanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Kûfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 
Cevdet Tapcu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Biten (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıb Emeç 
Agâh Erozan 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Âkmanlar 
Süreyya Emdik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (1.) 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (!.)• 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) 
Ali Rıza Sağlar (î.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaskağlu 

DİYARBAKIR 
Yusaf Kâmil jfcktnğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZİĞ 
Suphi Ergtn* 
Ömer Faruk Sanac. 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğte (1.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülfcsr 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Parnuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞNE 
Vasfi Mahir Koeatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tan kut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Aitınel 
Celâl Baya* (Cumhur* 
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (t.) 
Mithat Benfoer (I.). 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (I.) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahuya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü ?aman (I.) 

tyıvrlR 
Avni Başman 
Sadık Giz (t.) 
Osman Kapanı 
Vasfı Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (1.) 

Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş (I.) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon (1.) 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz (t.) 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Karuncn 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan (I.) 
Hüseyin Doğan (I.) 
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Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ÎKmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Abdülkadir özbay (î.) 

MANİSA 
Faruk îlker 
Refik Şevket ince 
Sudi Mıhcıoğlu 
f [amdullah Suphi Tan 
rıöver 
Kâzını Taşkent (1.) 

M ARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğ-
lıı 
Ahmet Kadoğiu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Ealav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUOLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 
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Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (I.) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu (I.) 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Aykol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 
İsmail Işın (î.) 
Finiz Kesim 
Ferid TÜBel 
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Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğıu Arık 
Arif Nihat Aıya 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Şefik Türkdogın 

SINOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlıı 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk (1.) 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (I.) 
Mustafa özdemir (î.) 

Nuri Turgut Topeoğ-
lu (I.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak (î.) 
Avni Yurdabayrak 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya ı 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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S. SAYISI : 151 © ©K 
Uluborlu İlçesi merkezinin Senirkent Kasabasına ve Senirkent Bu
cağı merkezinin de Uluborlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adı
nın Senirkent, bucak adının da Uluborlu olarak değiştirilmesine da

ir kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/229) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu "** 9 .Yi. 1952 

Esas No. 1/229 
Karar No. 100 

Yüksek Başkanlığa 

Uluborlu ilçesi merkezinin Senirkent Kasa
basına ve Senirkent Bucağı merkezinin de Ulu
borlu Kasabasına kaldırılmasına, ilce adının Se
nirkent, bucak adının Uluborlu olarak değiştil-
mesine dair kanun tasarısı müzakere ve intaç edi
lerek umumi heyete arzölunmuştu. 

Malûm olduğu üzere Büyük Meclisin 18 . IV . 
1952 tarihli 63 ncü Birleşiminin 2 nci oturumun
da söz alan Başbakan Yardımcısı tezahür eden 
temayülü dikkate alarak Uluborlu'nun ilce kal
ması ve Senirkent'in de ilce olması esbabının bir-
Mfcte müzakere edilmek üzere Hükümet adına ta
sarının yeniden Bütçe Komisyonuna tevdiini is
temiş ve talep kabul edilerek dosya komisyonu
muza havale olunmuştu. 

Tasarının, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri 
ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bu
lundukları halde yeniden komisyonumuzda görü
şülmesi sırasında Hükümet tarafından geri alın
ması ve Senirkent Bucağının ilce haline ifrağı 
için gereken formalitelerin ikmali*suretiyle yeni 
bir tasarı ile gelinmesi fikri ileri sürülmüş ise de 
tasarı gerekçesinde ifade olunduğu üzere, il yet
kili kurulları Senirkent Kasabasında gerek nü
fus ve gerek inkişaf bakımından ayrıca bir ilce 
kurulması, aksi takdirde Uluborlu îlce merkezi
nin Senirkent'e nakli lüzumunu ileri sürmüş bu
lunmaları dolayısiyle bu müitalâa ve Büyük Mec
lis Umumi Heyetinin her iki kasabanın kendile
rine civar köyleri de ihtiva etmek üzere ilce ha

line getirilmeleri hakkındaki temayülünü dikka
te alan komisyonumuz Senirkent'in ilce olması 
hakkında bir metin hazırlıyarak Umumi Heyete 
arzını kabul etmiştir. 

Uluborlu'nun ilce olarak kalmasını ve fakat 
Senirkent'in de ilce olmasını istikam eden mu
cip sebepleri her şeyden evvel her iki kasaba hal
kının içinde bulunduğu huzursuzluğun ortadan 
kaldırılmasına irca etmek mümkün olduğu gibi 
bir taraftan ilce merkezi olmakta bir asra yakın 
mazisi ve tesisleri ile Uluborlu, diğer taraftan 
iktisadi ve içtimai bakımdan büyük bir süratle 
inkişaf gösteren Senirkent'in birer ilce merkezi 
haline getirilmeleri hususunda gerek il yetkili 
kurullarının mütalâaları ve gerek Yüksek Mecli
sin temayülâtmı dikkate almak suretiyle Hükü
metin de mutabakatını bildiren Başbakan Yar-
dimcısının ifadesi göz önünde bulundurularak 
Senirkent'de ilce kurulması komisyonumuzca 
kabul edilmiş ve tasarı bu şekle göre tadil edil
mek suretiyle yeniden hazırlanmıştır. 

Tasarı ve ilişik cetvelleri Kamutayın tasvibi
ne arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
tstanbul Çanakkale Sivas 
E. Adakan E. Kalafat H. îmre 
Afyon K. Antalya Bilecik 

Konuşma hakkım A. Sanoğlu Gl. Y. Üresin 
mahfuzdur. 
A. Veziroğlu 



Bolu Bolu 
M. Güçbilmez 1. Giilez 

Bursa 
\ Muhalifim 

H. Şaman 

Diyarbakır 
Müzakereye geç geldiğim
den tenevvür edemedim. 

Müstenkif kaldım, 
M, Ekinci 

Bursa 
K. Yılmaz 

Diyarbakır 
Muhalifim 

Y. Azizoğlu 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

Erzincan 
N. Pekcan 

İstanbul 
1 1. H. Başar 
Kastamonu 
Muhalifim 

H. Türe 

Ordu 
Muhalifim 

B. Aksoy 

Giresun 
Muhalifim 
M. Şener 
İstanbul 

H. Hüsman 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

S. 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 

İstanbul 
S. Oran 
Malatya 

' M. S. Eti 
İmzada 

bulunamadı 
Trabzon 

Müstenkifim 
F. Kalaycıoğlu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

İsparta îli Uluborlu İlçesinin Senirkent Buca
ğında ilce kurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazüı köyleri ihtiva etmek üzere İsparta 
İli Uluborlu tloesinin Senirkent Bucağında ilce 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen kadrolar, 3666 
sayüı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
bakanlık ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇÎOÎ MADDE — İlişik (3) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1952 Malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısım
larına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 Haziran 1962 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

( S. Sayısı : 151 e ek) 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Senirkent İlcesine bağh Köyler % 

İli İlçenin adı Merkezi 

İsparta Senirkent Senirkent 

S. No. Köyün adı Eski bağh olduğu yer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Uluğbey 
Büyük Kabaca 
Yassıviran 
Güreme 
Garip 
Gençali 
Başköz 

Uluborlu Senirkent Bucağı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » . 

[2] SAYILI CETVEL 

İçişleri Bakanlığı "! 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 Kaymakam 1 40 
13 Tahrirat kâtibi 1 20 
13 Nüfus memuru 1 20 

Maliye\ Bakanlığı 
12 Malmüdürü 1 25 
13 Vergi memuru 1 20 
13 Veznedar 1 20 
14 Tahsildar 1 15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13 Tapu kütük memuru 1 20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Bakanlığı 
Odacı 1 

Maliye Bakanlığı 
Odacı 1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Odacı 1 

1 • ! 

50 

50 

50 

(S . Sayısı : 151 e ek) 
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S. SAYISI : 203 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına 
bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 

Bütçe komisyonları raporları (1 /389) 

TC. 
Başbakanlık 29. IV. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2334, 6/1377 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkında adı geçen bakanlıkça ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18. IV. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memieketin muhtelif sahalarda kalkınma ve inkişafının neticesi olarak bütçe hacmında sene» 
den seneye büyük gelişmeler görülmekte ve bu gelişmeler daireler tarafından istenilen ödenek
lerin daha müessir bir surette incelenmesini ve malî kontrolün derinleştirilmesini zaruri kılmak
tadır. Gider rakamlarında tasarruf ve verimliliğin tahakkuku ve aynı zamanda muhtelif daire
lerin gider tertiplerinde mümkün mertebe muadelet ve koordinasyon temini için daha geniş ça
lışmalara ihtiyaç görülmekte ve bütçenin iyi bir tarzda hazırlanması da şümullü etüdler yapılma^ 
sini icabettirmektedir. 

Memleketimizin katıldığı birçok Milletlerarası İktisadi ve Malî teşkilât ezcümle MületleraPtti 
para fonu ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa İktisadi îşj Birliği teşkilâtı, 
Avrupa Tediye Birliği ve nihayet Kuzey Atlantik Paktına katılmamız dolayisiyle Milletlerarası 
münasebetlerde son zamanlarda görülen fevkalâde inkişaf Maliye Bakanlığının vazifelerini de 
gerek keyfiyet gerekse kemiyet bakımından geniş ölçüde artırmış bulunmaktadır. 

Gelirlerimizde son yıllarda 1942 yılma nispetle % 300, 1946 yılına nispetle % 50 bir artış var
dır. Kazanç Vergisi Kanununun mer'iyeti zamanında kazanç ve müstahdem beyannamesi olarak 
ancak (100 000) civarında beyanname alınırken halen yıllık beyanname olarak (55 000), muhta
sar beyanname olarak (1 200 000), esnaf beyannamesi olarak (250 000), aile sual varakası olar 
rak (300 000) beyanname alınmakta olması vergi mevzuundaki çalışmaların artışı hakkında du
rumu kâfi bir vuzuhla ifade edebilir. 

Birkaç seneden beri kanun, tüzük ve diğer mevzuatta esaslı ıslahata girişilmiş olduğa da 
malûmdur. 

14 . V . 1950 tarihinden bugüne kadar milletvekilleri tarafından yapılmış olan kanun teklif
lerinden yalnız Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne intikal edenlerin sayısı 147 yi bulmuş 
ve Bakanlıklarca hazırlanıp bu dairece tetkik edilen kanun tasarıları da 207 ye baliğ olmuştur. 

Bu meyanda Bakanlığımız, ele alınan Muhasebe*'- umumiye Kanunu, Artırma, Eksiltme ve İha-



- 2 -
le Kanunu, Harcırah Kanunu, Barem Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da yapılacak Tadilât, Gelir, Kurumlar, Esnaf vergileri, Vergi Usul Kanunu, Muamele Vergisi Ka
nunu, Şeker Kanunu, Kamu Alacakları Kanunu, bina ve arazi tahriri, tekele verilecek yeni hüvi
yet, Damga Resmi, Veraset ve İntikal, Nakliyat Vergi kanunları, serbest hesap uzmanları, güm
rük numanklâtürü gibi her biri ayrı bir dâvayı teşkil eden mevzuların büyük emekler istiyen 
yükü altındadır. 

Bu durum karşısında rasyonel çalışmayı temin edebilmek malî kontrolü derinleştirmek zarure
ti dolayısiyle yeni bir Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanunu tanzimine katî ihtiyaç duyulmuş ve bu 
tasarının hazırlanmasına da geçilmiş ise de bu husustaki çalışmaların hitamına kadar Büyük 
Meclis ve komisyonlarınca yapılan tavsiye ve temennilerin bir an evvel yerine getirilmesi ve 
beynelmilel münasebetlerin gerektirdiği işlerin gecikmelere meydan bırakmadan ifası zarureti 
muvacehesinde üç Genel Müdürlük kadrosunun nispeten yüksek kadrolu bâzı memuriyetlerle 
müstacelen takviyesine lüzum basıl olmuş ve getirilecek Teşkilât Kanununda esasen yer alması 
gereken bâzı kadroların şimdiden alınması maksadiyle bu tasarı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No, 1/389 
Karar No. 57 

8.V. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına 
bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı, Hükümet temsilcisi huzuru ile incelenip 
görüşüldü. 

Maliye Bakanlığı temsilcisinin mütalâası 
alındıktan sonra gereğini düşünen komisyonu
muz : 

1. Malî reformla ilgili, Barem, Harcırah, 
Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve 
İhale gibi ana kanunlarla, günün ihtiyaçla
rım giderebilecek şekilde, ileri bir fâaliyet 
göstermek zorunda olan Maliye Bakanlığında 
yeni hir Teşkilât Kanununun hazırlanmakta ol-
duğn, 

2. Ancak, böyle bir Teşkilât Kanununun 
Yüksek Meclise sunulmasına kadar geçecek za
man zarfında, Bakanlığın, Meclis ve bakan-
lıklararası çalışmalara iştirak eden 3 genel 
müdürlüğünün süratle takviyesi gerektiği, 

3. Hükümetin, NATO Teşkilâtında malî 
mevzularda bir an evvel faaliyet gösterip, mil

letlerarası iktisadiyatı takip edebilmesi için 
teşkili kararlaştırılan malî mümessilliğin he
men vazifeye .başlaması lüzumu, 

Cihetlerini nazara alarak tasarınin ve bağlı 
cetvellerin aynen kabulüne ittifakla karar ver
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. Bu Rapor 
Başkanı Sözcüsü 

Rize Siird 
/. Akçal M. D. Süalp 

Hatay Kocaeli 
C. 8. Siren L. Tokoğlu 

Mardin 
Abdülkadir Kalav 

İmzada bulunamadı 
Seyhan 

Z. Akçalı 

Amasya 
H. Koray 
Malatya 

E. Doğan 
Samsun 

Ş. Vluçay 

Seyhan 
Reçad Güçlü 

İmzada bulunamadı 
Sivas Yozıgajd 

Ş. Ecevit F. Nizamoğlu 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 

( a Sayım : 308) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 29. V. 1952 

Esas No. 1/389 
Karar No. 89 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâ
zı kadroların eklenmesi hakkımda adı geçen Ba
kanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakan
lığın 29 . IV . 1952 tarihli ve 6/1377 sayılı tez
keresiyle sunulan kanun tasarısı Maliye Komis
yonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye Bakanı Haâan Polatkan ha
zır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

I - Tasarı Bakanlık teşkilatındaki : 
1. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü, 
2. Gelirler Genel Müdürlüğü, 
3. Hazine Genel Müdürlüğü. 
Merkez kadrolarına bağlı cetvelde gösteri

len ilâvelerin yapılmasını ve 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmından iki kadronun serbest bırakıl
masını istihdaf etmektedir. 

II - Gerekçede tafsilen belirtilmiş olduğu 
veçhile memleketin muhtelif sahalarında mem
nuniyetle müşahede edilen inkişafın neticesi 
olarak bütçelerin hacmmda yıldan yıla büyük 
gelişmeler husule getirmekte ve bu gelişmeler 
dairelerce istenilen ödeneklerin daha esaslı tet
kikini, Malî Kontrol ve murakabenin de buna 
muvazi olarak derinleştirilmesini icabettirmek-
tedir. Gider rakamlarında tasarruf ve verimli
liğin tahakkuku, aynı zamanda muhtelif daire
lerin gider tertiplerinde imkân nispetinde mu
adelet ve koordinasyon temini ile daha geniş 
çalışmalara ihtiyaç hissedilmekte ve bilhassa 
bütçelerin daha iyi, bir taraftan ilmî esaslara, 
diğer taraftan memleketimizin yeni ihtiyaçla
rına daha ziyade uygun bir tarzda hazırlana
bilmesi için şümullü etüdler yapılmasını zaruri 
kılmaktadır. 

Milletlerarası para fonu, Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankası, Avrupa iktisadi iş Bir
liği Teşkilâtı, Avrupa Tediye Birliği ve en son 
Kuzey Atlantik Paktı gibi milletlerarası müna

sebetlerimizde görülen fevkalâde ve süratli in
kişaf bakanlık vazifelerini gerek kemmiyet, ge
rek keyfiyet bakımından ehemmiyetli miktarda 
artırmıştır. 

Gelirlerde 1942 yılına nispetle % 300, 1946 
yılma nispetle % 50 artış husule gelmiştir. 

Son senelerde malî mevzu ve meselelerimiz
de tatbikata esas teşkil eden kanunlarla bun
lara ait tüzük ve talimatnamelerde esas ıslaha
ta girişilmiş bulunulmaktadır. 

Bu meyanda Muhasebei Umumiye Kanunu, 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu, Harcırah 
Kanunu, Barem Kanunu, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanunu ile Gelir, Kurumlar 
ve Esnaf vergileri, Usul ve Muamele Vergisi kâ
nunlarında yapılacak tadiller, Şeker Kanunu, 
Kamu Alacakları Kanunu, Bina ve Arazi Ver
gisi tahriri, Tekele verilecek yeni hüviyet, Dam
ga Resmi ve Veraset ve intikâl Vergisi, Nak
liye Vergisi kanunları gibi her biri ayrı birer 
ehemmiyet taşıyan kanun ve tadillerin hazır
lanması ciddî ve devamlı mesaiyi istilzam et
mektedir. 

Bu kanun ve tadillerin mühim bir kısmı Bü
yük Millet Meclisi ve komisyonumuzca izhar 
olunan talep ve temennilerde yer almış bulun
maktadır. 

Diğer taraftan 14 . V . 1950 tarihinden bugü
ne kadar milletvekilleri tarafından yapılmış 
olan kanun tekliflerinden yalnız Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğünün vazife ve tetkik 
sahasma taallûk etmekte bulunanların sayısı 
(147) yi bulmuştur. Bakanlıklarca hazırlanıp 
yine bu daire tarafından tetkik ve mütalâa be
yan edilen kanun tasarıları ise (200) zü müte
cavizdir. 

Bu durum karşısında; başlanan mesaiyi bir 
an evvel ikmal ve intaç ederek Devlet Maliye
sinde çok esaslı ihtiyaçlara cevap verecek olan 
bw kanunların hazırlanmasını sağlamak ica-
bettiği gibi bilhassa merkez teşkilâtında müs
mir ve rasyonel çalışmayı temin ederek iş tera-

( S. Sayı» : 203 ) 



kümünü Önlemek zarureti de halen mevcuttur. 
Büyük Millet Meclisi komisyonlarının tetkik 

ve müzakeresine sunulan kanun teklif ve tasan
la rımn-mühim bir kısmının malî hükümleri ih
tiva etmesi dolayısiyle Bakanlığın merkez teş
kilâtının genel müdür, genel müdür muavini ve 
hattâ bâzı hallerde şube müdürlerinin devamlı 
olarak komisyonlann mesaisinde hazır bulunma-
lan mecburiyeti de diğer Devlet teşkilâtından 
çok farklı olarak bu dairelerin esas mesailerine 
müessir olmaktadır. 

Bakanlık bütün bu vaziyetleri derpiş ve 
mütalâa ederek yeni bir teşkilât kanunu hazır
lamaya* başlamıştır. Ancak bu husustaki çalış
malarının hitamına kadar kuvvetli tazyiki al
tında bulunduğu kadro ihtiyacının çok mühim 
ve müstacel olduğu kısmını hemen talep ve 
teklif etmek lüzumunu hissetmiştir. 

Yukarda arzedilen mucip sebepleri yerinde 
gören Komisyonumuz, Maliye Bakanının bu hu
sustaki tamamlayıcı izahatını dinledikten sonra 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasânnm birinci maddesi, metinde numa
rası yazılı kanunun adını ilâve etmek ve bu ta
sarıya ilişik cetveller tadat etmiyeceğine göre 
cetvel numarası çıkarılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Birinci maddeye ilişik kadro cetvelinde ya
zılı (Nato Büyük Elçiliği Maliye Mümessilliği) 
ibaresinin Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
na eklenen kadro unvanına uygun olarak (Ku
zey Atlantik Andlaşması Konseyi nezdinde Tür

kiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessilliği) 
şeklinde değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Tasannın geçici birinci ve ikinci maddele
rinin Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şikliği istihdaf etmesine binaen tasandan çıka
rılarak aynı maksatla Komisyonumuza havale 
edilmiş ve bu tasarı ile birlikte Kamutaya arze-
dilecek olan 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına eklenmesi uygun görülmüştür. 

Yürürlük maddeleri Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul olunan kanun tasarısı Kamu
tayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

K. Adakan 
• Kâtip 

Sivas 
H. İmre 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 
//. Türe 

S. 

Bu rapor Sözcüsü 
îstanbul 

H. Hüsnüm 

Çanakkale 
E. Kalafat 

İstanbul 
S. Oran 
Malatya 

M. S. Eti 
Trabzon 

F. Kalaycto 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Bursa 
K. Yolmaz 

Diyarbakır 
T. Azizöğjbu 

tzmir 
B: Bügin 

Ordu 
R. Aksoy 

ğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları AyUklarınnı Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kamunu bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde yanlı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmından çıkarılarak fiili kadroya atamıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İlişik (3) sayılı cet
velde yazılı kadro 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Maliye Bakaalığı 
kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcalt 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcım 

S. Ağaoğht 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlbu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
ff. Polatkm 

Bayındırlık Bakmı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. Özsan 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) say4k 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların 

eklenmesi hakkında kanım tamrp» 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3666 sayıft 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Ban 
kanlığı kısmına ilişik cetveldi yanlı kadrolar 
eklenmiştir. *" y 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aymiyk kabul edilmiştir. 
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D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Bütes ve Malî Kontrol Müşa
viri 3 90 
Kanunlar Müşaviri 2 80 
Mukaveleler » 1 80 
Başraportör 2 70 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
4 Gelirler Müşaviri 3 
5 Vasıtalı Vergiler Müşaviri 3 
5 Vasıtasız » » 2 
6 Başraportör 8 

D. Görevin çeşidi 

Hazine Genel Müdürlüğü 
4 Hazine Müşaviri 
5 Ekonomi » 
6 Başraportör 
7 Raportör 

Sayı 

2 
2 
4 
5 

Aylık 

90 
80 
70 
60 

90 
80 
80 
70 

Nato Büyükelçiliği 
t Maliye Mümessilliği 

5 Maliye npümessili 
7 Raportör 
9 Memur 

1 
1 
1 

80 
60 
40 

[2] SAYILI CETVEL 

Bütçe ve Malî Kontrol GenehMüdürlüğü 
6 Başraportör 1 70 

Merkez daireleri saymanhk müdürlükleri 
5 Saymanlık Müdürü 1 80 

[3] SAYILI CETVEL 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Nato Büyükelçiliği 
Maliye Mümessilliği 

Mahallî kâtip (Yabancı olabilir) 500 

D. 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık İ D . Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4 
5 
5 
6 

4 
5 
5 
6 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Bütçe ve malî kontrol müşaviri 3 
Kanunlar müşaviri 2 
Mukaveleler müşaviri 1 
Başraportör 2 

Gelirler' Genel Mürürlüğü 
Gelirler müşaviri 
Vasıtalı vergiler müşaviri 
Vasıtasız » » 
Başraportör 

3 
3 
2 
8 

9C 
80 
80 
70 

90 
80 
80 
70 

Hazine Genel Müdürlüğü 
4 Hazine müşaviri 2 90 
5 Ekonomi » 2 80 
6 Başraportör 4 70 
7 Raportör 5 60 

Kuzey Atlantik Andiaşman Konseyi nezdinde 
Türkiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessilliği 
5 Maliye mümessili 1 80 
7 Raportör 1 60 
9 Memur 1 40 

( S. Sayısı : 203 ) 



S. SAYISI : 2 0 4 
Ankara'da Gençlik Parkında mevcut bina ve tesislerin parasız ola
rak Ankara Belediyesine devri hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 

Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1 /322) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü « 

Sayı: 71-2235 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara'da Gençlik Parkında mevcut bina ve tesislerin parasız olarak Ankara Belediyesine 
devri hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . 1 , 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
*v A. Menderes 

GEREKÇE 

Mülkiyeti Ankara Belediyesine ait olan Gençlik Parkında Bayındırlık Bakanlığınca 28.VT. „ 
1947 tarihinde inşasına başlanılan 275 534 lira keşif bedelli gazino binası için 1947 ve 1948 yıl
larında 84 084,17 lira 1949 yılında da 61 683,53 lira ki ceman 147 713,60 liralık inşaat yaptırılmış 
ve bu bedeller yine adı geçen Bakanlık bütçesin? mevzu ödenekten tediye olunmuştur. 

Bahse mevzu binanın geri kalan kısmının ikmali için adı geçen Bakanlığın 1950 Bütçesine 
ödenek konulması derpiş edilmiş ise de Gençlik Parkı sahasının belediyeye ait olması ve yapı
lan inşaatın belediye hizmetlerinden bulunması hasebiyle işbu ödenek encümence bütçeye konul
mamış ve ilişik cetvelde maliyet bedelleri yazılı binalarla birlikte belediyeye devri derpiş olun
muştur. 

Diğer taraftan; mütaahbidi ile akdolunan mukavelename de 4353 sayılı Kanunun 31 nciı madde
sine tevfikan Danıştayın mütalâa ve kararma istinaden fesholunmuştur. 

Parkın idare ve idamesi belediye hizmetlerinden madut bulunduğu cihetle bu sahada bedeli 
•umumi muvazeneden ödenmek üzere vücuda getirilen bina ve tesislerin, 2490 sayılı Kanunun 
66 ncı maddesi uyarınca bedel takdiri suretiyle alınması hususu belediyeye teklif edilmiş ise de 
belediye gelir kaynaklarının ve malî durumunun müsait bulunmadığını ve taksitle dahi olsa sa-
tınalınamıyacağmı ve esasen bu binaların belediyenin muvafakati alınmaksızın yaptırılmış bu
lunduğunu ve diğer taraftan parkın belediyece her sene 100 000 lira ödenek tefrik edilmek su
retiyle idare olunduğunu ve şayet meveut binalar için bir para istenilirse işgal ettiği saha için 
de. belediyece beş senelik ecrimisil olarak tahakkuk ettirilen 110 000 liranın da Hazinece öden
mesi lâzımgeleceğini bildirmiştir. 

Parkın mülkiyetinin belediyeye ait olması ve bakım ve muhafazasının mühim masraflara ih
tiyaç göstermesi ve Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinden bina ve tesisler için şimdiye kadar 
1 146 897,17 lira harcanmış olmasına rağmen senede 6 500 lira raddesinde bir kira bedeli alm-

24 . I . 1952 
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ması karşısında bina ve tesislerin, bedelsiz olarak belediyeye devri ve belediyenin de Hazineden 
ecrimisil namiyle bir para talebinde bulunmaması muvafık görülmüş ve ıbu maksatla ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
İC 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Gençlik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
:> 
» 

Par 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yapılan işler 

ki 1 nei kısım inşaat. 
2 nei » » 
kayıkhane binası inşaatı 
kabine, vestiyer, yalak, helalar, gişeler ve fosseptik işleri 
su tesisatı 

» » 
künk işi 
giriş mahallesi 
115 m3 kum işi 
kayıkhane boya işi 
soyunma yerleri kapılarının tahkimi ve parmaklık işi 
çakıl işi 
parmaklık, duş yeri ve blokaj işi 
giriş yerleri 1 nei kısım ilâve inşaatı 
sulama işlerine ait musluk rögarlara kapak işi 
giriş yerleri 
kitap okuma yeri 
merdiven ve büvet yerinde mozaik 
su deposu inşaatı 
yüzme havuzu su isalesi 
yüzme havuzu su tesisatı ikmali 
yüzme havuzu tesisatı 
gazino inşaatı 
soyunma yerleri elektrik tesisatı 
kayıkhane elektrik tesisatı 
iki vana milli ve taş imlâsı 
su isalesi 
kır kahvesi * 
ser binası 
sağlık müzesi 
okuma salonu r 

giriş yerleri ikmal inşaatı 

. . • . . . • • . . _ . . ' • • • 7 : " " ' 

Sarfedilen 
Lira 

300 
101 
28 
24 
18 

535 
206 
596 
609 
775 

1,8 407 
2 247 
3 
2 
•t 

3 
1 
2 
7 
2 

646 
328 
311 
037 
778 
521 
303 
015 

45 689 
7 

46 
2 
5 
1 
9 

147 

1 

165 
50 
54 
40 

7 
31 

1 146 

318 
102 
684 
109 
563 
018 
713 
555 
775 
865 
106 
061 
698 
178 
395 
738 

897 

K 

51 
24 
48 
15 
95 
67 
75 
88 
48 
15 
74 
00 
44 
41 
64 
23 
57 
78 
06 
48 
54 
39 
60 
.88 
SS 
2li 
06 
42 
97 
63 
00 
93 

17 
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içişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 

Esas No. 1/322 
Karar No. 23 

27.11.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara'da Gençlik Parkında mevcut bina ve 
tesislerin parasız olarak Ankara Belediyesine dev
ri hakkında Hükümetçe hazırlanan kanun tasa
rısı, Hükümet sözcüsünün de iştirakiyle komis
yonumuzda müzakere olundu. 

Mülkiyeti Ankara Belediyesine ait Gençlik 
parkında Bayındırlık Bakanlığınca 28 . VI . 1947 
tarihinde inşasına başlanıp 1949 yılında ikmal 
olunan muhtelif bina ve tesislere ceman 
147 713,60 lira sarfolunduğu ve nataman durum
daki bir binanın inşaatının ikmali zımmmda 1950 
Bütçesine ödenek konması derpiş olunmuş ise 
de; park sahasının belediyeye ait bulunması ve 
yapılan hizmetlerin belediye. hizmetleri cümle
sinden madut olması hasebiyle istenilen ödenek 
verilmiyerek Bütçe Komisyonunca mevcut bina 
ve tesisatın belediyeye devri ileri sürüldüğü; 

2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğin
ce umumi muvazeneden sarfiyat ile meydana ge
tirilen bina ve tesisatın takdir olunacak bedel 
karşılığı belediyeye devri teklif olunmasına rağ
men, belediyenin esasen bakım ve muhafazası se
nevi yüz bin liraya mal olan bu parkta belediye
nin muvafakati olmaksızın inşa olunan binaları 
satmalmak için tahsisat vermeye imkân bulun
madığı gibi, mevcut bina ve tesisat için para is
tenilirse, işgal edilen saha içinde belediyece beş 
senelik ecrimisil 110 000 liranın da Hazinece 
ödenmesi icap edeceği beyan edidiği ve Bayındır

lık Bakanlığınca sarfolunan 147 713 liraya kar
şılık senede 6 500 lira gibi cüzi bir icar alı
nabildiği bu itibarla mülkiyeti belediyeye ait 
bu park üzerindeki Hazine ebniye ve tesisatı
nın bedelsiz olarak belediyeye devrinden ve 
belediyenin de ecrimisil namı ile bir talepte 
bulunmamasından ibaret esbabı mucibe komis
yonumuzca da muvafık ve yürürlükte bulunan 
mevzuata uygun görülerek dört maddeden iba
ret Hükümet tasarısı aynen ve çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

İçişleri Ko. Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 
Sözcü 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 
Aydın 

N. Geveci 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 
Niğde 
F. Ecer 

Balıkesir 
S. Başkan 
Kütahya 

Yusuf Aysal 

Trabzon 
Muhalifim 
H. Orhon 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 
Amasya 
K. Eren 

Çorum 
8. özer 
Muğla 
Y. Başer 

Sivas 
E. Damalı 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/322 
Karar No. 42 

Yüksek Başkanlığa 

26 . III . 1952 

Ankara'da Gençlik Parkında mevcut bina 
ve tesislerin parasız olarak Ankara Belediyesi
ne devri hakkında kanun tasarısı, Maliye, Ba

yındırlık, İçişleri bakanlıkları ve Ankara Bele
diyesi temsilcileri huzurlarında incelenip gö
rüşüldü. 

( S. Sayısı : 204 ) 
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İçişleri Komisyonu raporu okunduktan ve 

temsilcilerin mütalâaları alındıktan sonra gere
ği düşünülmüş ve; 

Gençlik Parkı ile içindeki bina ve tesisle
rin, belediye hizmetlerine ait olduğu Hükümet
çe bilinerek vücuda getirildiğinin anlaşıldığına 
ve bunların tesis bedellerinin belediyeden bi-
lâhara isteneceğine dair Hükümetle belediye 
arasında bir anlaşma bulunmadığına ve yıllar
dan beri parka ve içindeki tesislere belediyece 
bakıldığına ve bu bakımın da belediyeye 100 000 
liralık bir külfet tahmil ettiğine göre, bu devir 
komisyonumuzca da uygun görülerek tasarının 
esası ittifakla kabul edilmiştir. 

Başlık üzerinde redaksiyon maksadı ile de
ğişiklik yapılmıştır. " 

Birinci maddede, kanun tekniğine uygun 
olarak düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca Beledi
yeye ait arazi üzerinde Hazine tarafından bina 
ve tesislerin yapıldığı hususu nazara alınarak 
maddenin başına (yeri) kelimesi ilâve olunmuş
tur. İkinci. fıkranın, belediyeye devrolunacak 
bulunan binaların yerlerinin, belediyeye aidiye- * 
ti dolayısiyle ve Hazine tarafından işgali sebe
biyle Hazineden belediyece talep edilmekte olan 
ecrimislin bu devir dolayısiyle geçmişe de mu
za f olarak aranmamasını teminen. vaz'edilen 

hükme katiyet ifade eder şekilde sarahat ve
rilmiştir. 

ikinci madde, (hukuk ve vecaibiyle devir 
ve temlik olunacağı) yolunda 1 nci maddede 
kâfi sarahat mevcut olmasına göre lüzumsuz 
bulunmuş ve bu maksatla çıkarılmıştır. 

Üçüncü madde ikinci madde olarak, peşin 
alman kiraların, kanun ay ortasında yayım
landığı takdirde, sonraki günlere isabet eden 
kiranın belediyeye iadesi gibi bir külfete mâ
ruz kalmaması maksadı ile kanunun yayımını 
takip eden ay başından itibaren yürürlüğe gir
mesi uygun görülmüş ve değiştirilmiştir. 

Dördüncü madde üçüncü madde olarak, Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Tadil olunan şekli ile reye vaz'edilen tasarı 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. Bu Rapor 
Başkanı Sözcüsü 

Rize Siird Hatay 
/. Akçal M. D. Süalp C. S. Siren 
Kocaeli Samsun Yozgad 

L. Tokoğlu Ş. Vluçay F. Nizamoğlu 
Yozgad Zonguldak Zonguldak 

//. Tathoğlu F. Açıksöz R. Sivişoğlv 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Büt^e Komisyonu 

Esas No. 1/322 
fCarar No. 91 

Yüksek Başkanlığa 

29. V. 1952 

Ankara'a Gençlik Parkında mevcut bina ve 
tesislerin parasız olarak Ankara Belediyesine 
devri hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başbakanlığın 24. I . 1952 tarihli 
ve 71/2235 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun ta
sarısı İçişleri ve Maliye komisyonları raporla-
riyle birlikte Komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Maliye, içişleri ve Bayındırlık Bakan
lıkları temsilcileri hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde izah olunduğu üzere, 

( S, Sayısı 

Ankara Belediyesine ait olan Gençlik Parkının 
tesis ve muhtelif bina ve tesisleri için Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinden şimdiye ka
dar (1 146 897) lira sarf edilmiş bulunmakta
dır. 28 . VI . 1947 tarihinde inşasına başlanılan 
(275 534) lira keşif bedelli gazino binası için 
1947 ve 1948 yıllarında (84 034,17) lira ve 1949 
yılında da (6.1 683,53) lira sarfedilmiş ve ye
kûnu (147 713,60) liraya baliğ olan bu masraf 
Bakanlık bütçesine mevzu ödenekten karşılan
mıştır. Binaenaleyh ikmali için aynı Bakanlı
ğın 1950. Bütçesine konulması derpiş edilen 
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ödenek ise Gençlik Parkı sahasının belediyeye 
ait ve yapılan ingaatın da belediye hizmetlerin
den madut bulunması sebebiyle Komisyonu
muzca kabul edilmiyerek bu inşaatın, diğerle
riyle birlikte belediyeye devri derpiş olun
muştu. 

îdare ve idamesi belediye hizmetlerinden 
madut olan park sahasında bedeli umumi mu
vazeneden ödenmek suretiyle yapılan bina ve 
tesislerin, 2490 sayılı Kanunun 66 ncı madde
sine tevfikan bedel takdiri suretiyle alınması 
Ankara Belediyesine teklif edilmiş ve fakat be
lediyenin muvafakati alınmaksızın yaptırılmış 
olan bina ve tesislerin taksitle dahi olsa satın 
alınmasına belediyenin malî durumu ve gelir 
kaynaklarının müsait olmadığı ve diğer taraf
tan parkın idare ve idamesi için belediyenin 
her sene (100 000) lira masraf ihtiyar ettiği, 
şayet mevcut binalar için bir para istenirse, 
bunların işgal ettiği saha için Belediyece beş 
senelik ecriraisil olarak tahakkuk ettirilen 
(110 000) liranın Hazinece ödenmesi ieabede-
eeği cevaben bildirilmiştir. 

Ankara Belediyesinin bu itirazındaki mu
hik noktalar nazara alınarak (1 146 897.17) li
ralık masrafla vücuda getirilen tesislerin senede 
ancak (6 500) liralık bir kira getirmesi ve buna 
mukabil belediyenin idare ve idame masrafı ola
rak senede (100 000) lira gibi mühim bir mas
raf ihtiyar etmesi karşısında bina ve tesislerin 
bedelsiz olarak belediyeye devri ve buna muka
bil belediyenin de Hazineden ecrimisil olarak 
hiçbir hak iddiasında bulunmaması maksadiyle 
hazı.rlanan kanun tasarısı tçişleri Komisyonunca 
aynen ve Maliye Komisyonunca metne vuzuh 
veren bir tadille kabul edilmiştir. 

Komsiyonumuz, tasarı üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra maddelerin müzakeresine 
geçmiştir. 

Ankara Gençlik Parkının bulunduğu saha

nın esasen Ankara Belediyesinin mülkiyeti dâ
hilinde olmasından dolayı bu hususun madde 
metninde ayrıca yer almasını Komisyonumuz 
uygun görmemiş ve Gençlik Parkı sahasında 
bulunan Devlet Tiyatro binası hakkında da 
mevcut mukavele göz önünde bulundurularak 
bu kanunun şümulü dâhilinde mütalâa edilme
mesini temin maksadiyle birinci madde bu 
esası ihtiva etmek üzere yeniden tanzim edil
mek suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci madde Maliye Komisyonunun değiş
tirici veçhile ve Hükümetin dördüncü maddesi 
• l nen madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarı Kamutayın tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
tstanbul Burdur 

E. Adaban Muhalifim 
F. Çalikbaş 

Bu rapor Sözcüsü 
• tzmir • Antalya 
B. Bilgin A. Sarıöğlu 

Bolu Bolu Bursa 
M. Güçbilmez t. Gülez H. Şaman 

Çanakkale Erzincan tstanbul 
E. Kalafat N. Pekcam A. H. Başar 

istanbul İstanbul Kastamonu 
//. Hüsman S. Oran H. Türe 

Konya Trabzon Van 
M. Â. Ülfjen S. F. Kalaycıoğlv F. Melen 

Muhalefet şerhi : 
Hazine ile Ankara Belediyesi hakkında 

daha bâzı gayrimenkul ihtilâfları vardır. Bü
tün bu ihtilâfların ele alınmasını muvafık gör
düğümden tasarınm sadece Gençlik Parkına in
hisar etmesi keyfiyetini yerinde bulmamakta
yım. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelihbaş 

( S. Sayısı.: 204) 



6 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara'da Gençlik Parkında mevcut bina ve te
sislerin parasız olarak Ankara Belediyesine devri 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Belediyesine ait olan 
Gençlik Parkında, Genel Bütçeden yaptırılmış 
bulunan bina ve tesisler, bütün hukuk ve veci
beleriyle birlikte parasız olarak Ankara Beledi* 
yesine devir ve temlik olunur. 

Devrolunan bina ve tesislerin mebni bulun
dukları yerler için Belediyece Hazineden icar ve 
ecrimisil aranılmaz. 

MADDE 2. — Devrolunan bina ye tesisler-
lerden Hazinece alınmakta olan kira bedelleri 
kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay 
başından itibaren Belediyeye intikal eder. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakam 
8. Ytrcali 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Pölatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 
Tarım Bakanı 
N. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

İşletmeler Bakanı V. 
N. özsan 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Ankara'da Gençlik Parkındaki bina ve tesislerin 
Ankara Belediyesine devri hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Yeri Ankara Belediyesine ait 
olan Gençlik Parkında Genel Bütçeden yapılan 
bina ve tesisler bütün hukuk ve vecibeleri ile 
birlikte bedelsiz olarak Ankara Belediyesine 
devir ve temlik olunur. 

Devrolunan bina ve tesislerin işgal ettikleri 
yerler için Belediyece Hazineden ecrimisil is
tenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini 
takip eden ay başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

9 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEGÎŞTÎRÎŞl 

Ankara'da Gençlik Parkmdaki bina ve te'sish-
rin Ankara Belediyesine devri hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Gençlik Parkında 
Genel Bütçeden yaptırılmış olan bina ve te
sisler (Devlet Tiyatrosu binası ile müştemilâtı 
hariç) bütün hakları ve vecibeleri ile birlikte 
bedelsiz olarak Ankara Belediyesine devir ve 
temlik olunur. 

Devrolunan bina ve tesislerin işgal ettikleri 
yerler için belediyece Hazineden ecrimisil isten
mez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta
kip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 3 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 204 ) 





5. SAYISI : 205 
Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoglu'nun, yüzelliliklerin yetimle
rine ve heyeti mahsusalarca haklarında karar verilmiş olanların 
şakıtlarına ve yetimlerine maaş tahsisi hakkında kanun teklifi ve 

Mâliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/298) 

Btiyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüzelliliklerin yetimlerine ve heyeti mahsusa kararma uğrıyanların şahıslarına ve yetimlerine 
tekaüt maaşı bağlanması hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi bağlı olarak sunulmuştur. 
/ Büyük Meclisin tasvibine arzolunmasını istirham ederim. Saygılarımla. 

t * - ; j Zonguldak Milletvekili 
Rif<rt Sivişoğlu 

GEREKÇE 

Yüzelliliklerin yalnız yetimlerin* ve 347 ve 854 numaralı Kanunların dairei şümulüne giren 
sivil ve asker bilûmum memurlardan sağ kalanların şahıslarına ve ölenlerin yetimlerine tekaüt 
maaşı tahsisi için hazırlamış olduğum kanun teklifi ilişiktir. 

29 Haziran 1938 tarihli ve 3527 sayılı Kanun yüzellilikleri affa mazhar kılarken (bu şahıslar 
sekiz sene müddetle Devlet hizmetinde kullanılamaz. Bu şahıslara tekaüt maaşı bağlanmaz) hük
münü koymuştur, Şu sarahate göre bu kabîl eşhas, kanunun neşri tarihinden itibaren sekiz 

. sene geçtikten sonra Devlet hizmetine girebileceklerdir. Nitekim girenler de vardır. 
Kanundaki (bu şahıslara tekaüt maaşı bağlanmaz) hükmünden çıkan mânayi hakiki, 29 Ha

ziran 1938 tarihinde veya sonra tekaütlük müddetini-dolduran ve hayatta olan yüzelliliklerin 
şahıslarına tekaüt maaşı bağlanmazsa da, yetimlerine bağlanır demektir. » • • 

Yüzelliliklerin dışında kalan ve 347 ve 854 numaralı kanunların dairei şümulüne giren sivil 
ve asker bilûmum memurların tekaüt maaşlarına gelince : 

- Bu kabîl memurlar hakkında 347 ve 854 numaralı kanunlar gereğince* Âli Karar Heyetin
ce, Devlet Şûrası Mülkiye Dairesince ve heyeti mahsusalarca verilmiş kararlar 29 Haziran 
1938 tarihli ve 3527 numaralı Kanunla ref edilmiş ve bu gibiler arasında 3527 sayılı Kanunla ko
nulan iki sene hizmete alınmamak kaydı bittikten sonra, Devlet hizmetine girerek çalışmış ve 
başarılı hizmet . görenler bulunmuştur. Bir kimsenin Devlet hizmetine alınması, onun bütün 
-medeni.haklara sahip olduğunun resmen ve sarahaten tanınması manasım tazammun eder. Bu 
takdirde bunların da tekaüt haklarının kabulü zaruridir. 

vKaldı ki 3527-sayılı Kanunda yüzelliliklerden bahsedilirken (bu şahıslara tekaüt maaşı bağ
lanmaz) denmek suretiyle hasren bunların şahısları kastedildiği halde, bunların haricinde ka
lan sivil ve asker diğer, sınıf için hiçbir şey denilmiyerek meskût geçilmiştir. Bunun içindir ki; 
Şûrayı Devlet Umumi Heyeti, 4 Mart 1948 tarihli Resmî Gazetede intişar eden Tevhidi İçti
hat kararında; yüzelliliklerin yetimlerine ve ötekilerin şahıslarına ve yetimlerine tekaüt maaşı 

-tahsisi icabe<jleceğini belirtmiş ve Divanı Muhasebat Umumi Heyeti de 5 Nisan 1948 tarih ve 
1844 numaralı karariyle ayni neticeye varmış ve buna göre bir kısım eytam ve eşhas, tekaüt 
maaşı aldıkları halde, bir kısmının bundan mahrum kaldığı anlaşılmıştır. Mahrum kalanlar res
men müracaat etmiyenlerse buna karşı birşey denemezse de, müracaat ettiği halde mahrum kal
mışsa, bunun adaletle telifi mümkün- ohanıyacagı cihetle, bu gibilerin tekaüt maaşlarının mü-



raea&tla*ı tarihinden itibaren bağlanması esası, kanun teklifinde tasrih edilmiştir. 
* 3527 numaralı Kanunla* yukarda zikrettiğim Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat kararları 

kavkısında yeni bir kanom tedvinine lüzum yok gibi bir \z&n ve »ehap kasıl olabilir. F*akat İMI 
iki* idari kaza merciinin karârı hilafına, askeri kaza merciiirice sâdır olan karârın telifi ve Min-
mm kalanların haklarının fcainîni <#rümteı olamadığından,'bu sebeple h® işin yeni fctr kanun tek
lifi mevzua olarak ele alınması zâdâri görülmüştür. Büyük Millet Meclisine ı»ürac«*t «den î^eBial 
ismindeki bir Körmay Yarbay'm bu konuyu müteallik işinin müzakeresi sırasında Meclis kürsü
sünde "mâruzâtta bulunduğum zaman bunun yeni bir kanun mevzuu yapılması ve Meclise getiril
mesi temayülü belirmiş ollfctğundan bu teklifi hazırladım. 

Esasen bu kabil maaşa muhtaç zevatın çoğu rahmeti rahmana kavuşmuştur. Kalanların en 
genci belki ye muhakkak ki 70 - 7j5 yaşındadır. Müşfik Türk Milletinin bu gibilere ağuşu şefka
tini açacağından kimsenin şüphesi yoktur. Teklifimin kabulü bu ihtiyarların fersiz gözlerini aça
caktır. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzoluaur, 
6 . M . tm\ • 

Zonguldak Mîlletvek^i 
, ' '''••'-'' i * : '• . ° îK { • ' » * • i fc . . - * • . R i fa t Sivişoğlu 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M .M, 
Malîye Kmmsy^nu 14.1.196$ 

Esas No. 2/298 
Kamr No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Bifat Sivişoğlu 'nun, 
yüzelliliklerin yetimlerine ve heyeti mahsusa
larca haklarında karar verilmiş olanların şahıs
larına ve yetimlerine maaş tahsisi, hakkmâa 
yermiş olduğu kanun teklifi ve gerekçesi Mali
ye Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibi huzur* 
Isrı ile komisyonumuzca tetkik ve incelendi. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi teklife mevzu 
ojan bâzı şahıslar hakkında kaza mercilerince 
verilmiş ve kesinleşmiş kararlar olduğunu ve 
buna karşı yeni bir kanun tedvininin dbğru bu
lunmadığım söyledi. 

Teklif sahibi ise 3527 sayılı Af Kanununun 
neşri üzerine Danıştaya yüzelliliklerin yetenle
rine ve heyeti mahsusalarca haklarında karar 
verilmiş olanların şahıslarına ve yetimlerine te
kaüt ve yetim maaşı tahsisine kanuni bir engel 
olmadığı yolunda ittihaz ettiği bir tevnidi İçti
hat kararı bulunduğundan teklifin Askeri Yar-
gıtayca haklarında aksi bir karara varılmış 
olanların da istifade etmeleri maksadına mâtıtf 
bulunduğuna izah etti. 

Teklifin heyeti ümumiyesi ü»erind$ yapılan 
müzakerelerden sonra maddelere gedilmesine 
karar verildi. 

Teklifin birinci maddesi ile, yfzeUilikl&rle, 
haklarında heyeti mahsusalarca karar verilmiş 
olan kimseler istihdaf edilmekte bulunduğun
dan, halbuki 3527 sayılı Kanun yüzellilikleri 
affa mazhar kılarken «Bu şahıslar sekiz sene~ 
müddetle Devlet hizmetinde kullanılamaz. Bu 
şahıslara tekaüt maaşı bağlanamaz.» hükmünü 
koymuş ve tevhidi içtihat kararı ile de yüzelli
liklerin yetimlerine tekaüt maaşı bağlanması 
için hiçbir kanuni mâni olmadığı karar artöna 
alınmış olduğundan artık kanunda yüaelIiliMer-
den bahsetmeye niçfeir lüzum kalmamıştır. Buna 
uyularak teklifin; 

Heyeti mahsusalarca haklarında karat veril
miş olanların emekli haklarının mahfuz tutulma
sı hakkında Kanun.» 

Şekline konulmasına ve 1 neî tnadderıb <de 
buna uğun olarak depştiriîmesine karar veril

miştir. 

( & Sl#KH ; 305 ) 



f t r iâ tâ» 2 twi B»adde*i m««« tahasinin meb-
ilöitfl 8JiWtCFUı#ktedtr. Mfcddtdeki vUBUhsuzluk 
^ &üfew fttawwrak vuzöh temini *aakmdı ile 

Tekliffe 3 aeli ma&fcsi ise teklifin yürürlüğe 
yijeeefi zamfenııı ö>eh4*mi göstermektedir. Ko-
mteyomıeraz buradaki (2 nei madde hükmü müs
tesna olmftk %86#fc) kaydım zait görmüş ve mad
deyi metinde yazılı şekilde değiştirmiştir. 

Tefelift» 4 n c ü n^^Aesi koaııteyonumuzca ay-
nen kaÖUİ eâ^4dikten sonra mo»ftd*el şeMi üe he
yeti umumiyesi peye fcenufeitteş ve Zeki Akçalı 
(Sey&ttn) m mttkafefeti ile v« ekseriyetle kabul 
e&îtoiftiıv 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
bttyi*rtfhfcaİE özete 'SNiktfek Bsşkanhğa sunulur. 

Maliye K. Başt*»ı Bu rape* SÖneüsü 
Hfe* ; Seyfcan 

Kocaeli 

M. Rmai Bucak 

Mardin 
Abdülkadir Kalav 
İmzada bulunamadı 

Konya 
V. Nmif Yiğiter 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

Seyhan 
(Muhalifim) 
Zeki Ahçalt 

<-rv*m 
Mâmü KûfMf 

. ESftfcBifcan 
tmaftâa bulunamadı 

Samsun 
Şükrü TfUıçay 

Yo*gad 
Fuat Nizam&ğlu 

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/298 
Karar No. 92 

Yüksek Başkanlığa 

3. VI, 1952 

Zonguldak Milletvekili Eifat Sivişoğlu'nun, 
Yüzelliliklerin yetimlerine ve heyeti mahsusalar-
ea haklarında karar verilmiş olanların şahısları
na ve yetimlerine maaş tahsisi hakkındaki kanun 
teklifi, Maliye Komisyonu raporu ile birlikte 
komisyonumuza havale olunmakla Maliye Bakan
lığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde görü
şüldü. 

Gerekçeden de anlaşılacağı veçhile teklifle; 
1. Yüzelliliklerin yetimlerine maaş tahsisi, 
2. Heyeti mahsusaiarca haklarında karar 

verilmiş olup da 3527 sayılı Af Kanununun H 
ncü maddesi gereğince affa mazhar olanların 
şahıslarına ve yetimlerine emekli maaşı tahsisi
nin, * 

temini istihdaf edilmektedir. 
Yapılan müzakere sonunda : 
A) Yüzelliliklerin yetimlerine maaş tahsisi

ne kanuni bir engel mevcut olmadığına dair Da
nıştay umumi heyetinin 1 2 . X I I . 1947 tarih ve 

47/151 sayılı tevhidi içtihat karariyle bunu mü-
eyyit Sayıştay umumi heyetinin 5 * IV . 1948 ta
rih ve 1844 sayılı 'Kararının mevcut oluşu, 

B) Haklarında heyeti mahsusaiarca karar 
verilmiş olanların durumlarının ise yine yukar
da tarih ve sayıları yazılı kararlarda da açıklan
dığı üzere; 

3527 sayılı Af Kanunu ile bunlar haklarında
ki kararların ref'edildiği ve bu suretle fiillerinin 
affa uğradığı, Af kanunlarının ise fiile matuf 

; olup cezayı bütün hukukî neticeleriyle ortadan 
kaldıracağı; 

Hususları göz önünde tutularak teklifin kabu
lü ile maddelere geçilmesi muvafık görülmüştür. 

Maddelerin müzakeresinde; 
Maliye Komisyonunun yeniden tanzim ettiği 

başlık aynen, birinci madde tadilen ve ikinci 
maddf; mahiyeti itibariyle geçici olduğundan ay
nen geçici madde olarak, yürürlük maddeleri ise 
madde numaralan değiştirilmek suretiyle aynen 

v <&-Say*»':-305) 
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kabul edilmiştir. •., * 

Kamutayın onayına arzedihnek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
İstanbul Burdur 

E. Adakan' F. Çelikbaşı 
Bu rapor Sözcüsü 

Gümüşane Antalya 
K: Yörühoglu A. Sartoğlu 
Bolu Bolu Bursa 

M. Güçbümez t. Gülez II. Şaman 
Çanakkale Erzincan İstanbul 
E. Kalafat N. Pekcan A. H. Başar 

İstanbul İstanbul izmir 
H. Hüsman S. Oram B. Bilgin 

Kastamonu Konya 
H. Türe M. A. Ülgen 
Trabzon Van 

S. F. Kalaycıoğlu Muhalifim 
F. Melen 

Muhalefet şerhi 
Tasarının geçici maddesinin bu şekli ile 

tatbik kabiliyeti yoktur. Zira (kayda intikal 

etmiş yazılı müracaat) ibaresi müphemdir. 
Tatbikatta büyük tereddüt ve imkânsızlıkla*» 
yol. açacaktır. Nereye, kime müracaat edildi^ 
ğinin tesbiti düşünüldüğü malûm değildir. 

Diğer taraftan buna lüzum da yoktur. 
Zira bu gibi hallerde kanun hükmünü çok ge
rilere götürerek alâkalılara beş on senelik top
tan aylık ödemek yoluna gitmek hatalı bir iş 
olur. 

Böyle bir muamele şekli alâkalıların em
sallerine yapılan muameleden de farklı olur.. 
Zira onlar aldıkları paraları % 50 fazlasiyle 
evvelden iade etmişler. Bu paranın menfaat
lerinden mahrum kalmak pahasına aylığa müs-
tehak olmuşlardır. . 

Halbuki bunlar o parayı bugüne kadar 
nezdlerinde alıkoymuş olacaklar onun gelir veya 
nemasından faydalanmış bulunacaklar, aynı Ka
manda aylık bağlanması için gerekli olan bu 
şartı yerine getirmeden eski devrelere ait ay
lıklarını da alacaklardır ki doğru değildir. Bu 
îtibarla geçici maddeye muhalifim. 

İstanbul Milletvekili 
Hadi ffüşrmn 

I S . Salısı: 205). 



20NOTLDAK MİLLETVEKİ
Lİ RtFAT StVlŞOĞLU'NUN 

TTOKTİtPt 
YüzettüikUrm yetimlerine ve 
heyeti mahsusalarca haklarında 
"karar verilmiş olanların şahıs
larına ve yetimlerine maaş tah

sisi hakkında Kanun 
MADDE 1. - Lozan'da ak-

dotonan 24 Temmuz 1923 ta
rihli Affı Umumi Beyanname 
ve Protokolünde mevzuubahis 
150 kişilik listede ifiimleri mu
harrer eşhastan, 25 Eylül 1339 
tarih ve 347 numaralı ve 26 
May» 1926 tarih ve 854 numa
ralı kanunların şümulüne gi
ren sivil, asker, muvazzaf ve 
ihtiyat bilumum memur, erkan, 
ümera ve sahitanın yalnız ye
timlerine ve haklarında divanı 
harbler, âli heyetler, Devlet 
Şûrası, Mülkiye Dairesi ile he
yeti mahsusalaroa karar veril
miş olanlardan hayatta olanla
rın şahıslarına ve ölenlerin ye
timlerine tekaüt maaşı bağla
nır. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Heyeti mahsusalarca haklarında 
karar verümiş olanların emekli 
haklarının mahfuz tutulması. 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 3527 sayılı Af 
Kanununun yürürlüğe girme
sinden önce salahiyettar mah
kemelerin kararlariyle belirli 
cezalara uğramış bulunanlarla 
aynı tarihten evvel 25 Eylül 
1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 
1926 tarih ve 854 numaralı ka
nunlara göre teşekkül etmiş 
olan heyeti mahsusalarca hak
larında bir daha Devlet hiz
metlerinde istihdam edilmeme
lerine karar verilmiş bulunan
ların (bu kararlar 24 Mayıs 
1928 tarih ve 1289 sayılı Ka
nunla teşekkül eden Ali Ka
rar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 
1933 tarihli ve 2330 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi mucibin
ce Danıştay Mülkiye Dairesi 
tarafından tetkik ve tasdik e-
dilmis olsalar dahi) o tarihe 
kadar Devlet memuriyetinde 
bulunmuş olmaktan mütevellit 
emeklilik hakları 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 
Bandığı Kanunu ve bu kânun
la kaldırılan hükümler daire
sinde muameleye tabi tutulur. 

Ancak 1520 saydı Kanun ile 
1683 sayılı Kamunun geçici 7 il
ci maddesi gereğince emekli 
keseneklerini %, 50 fazlası ile 
ftfcynş bulunanlardan bu frm»*T* 
hükümlerinden istifade etmek 
istiyenlerin aldıkları bu para
ları defaten geri vermeleri 
şarttır. 
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BÜTÇE KOMtetÜNtmtitt İ>& 
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Heyeti mahsusalarca haklarında 
karar verilmiş olanların emekli 
haklarının mahfuz tutulması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3527 sayılı Af 
Kanununun yürürlüğe girme
sinden önce salahiyettar olan 
mahkemelerin kararlariyle be
lirli cezalara uğramış bulunan
lardan 1683 sayılı Kanunun 53 

' ncü maddesinden başka bir ted
vinle emekli hakları sukut et
miş bulunanlarla yine aynı ta
rihten evvel 25 Eylül 1389 ta
rih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 ta
rih ve 854 numaralı kanunlara 
göre teşekkül etmiş olan heyeti 
mahsusalarca hg.irifl.ymrtft bir 
daha Devlet hizmetlerinde is
tihdam edilmemelerine karar 
verilmiş bulunanların (Hakla
rındaki bu kararlar 24 Mayıs 
1928 tarih ve 1289 sayılı Ka
nunla teşekkül eden İ l i Karar 
Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 
tarihli ve 2330 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi mucibince Da
nıştay mülkiye dairesi tarafın
dan tetkik ve tasdik edilmiş 
olanlar da dahil) o tarihe ka
dar Devlet memuriyetinde bu
lunmuş olmaktan mütevellit 
emeklilik hakları 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ve bu kanunla 
kaldırılan hükümler dairesinde 
muameleye tabi tutulur. 

Ancak 1520 sayılı Kanun ile 
1683 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesi gereğince emekli 
keseneklerini % 50 f azlasiyle 
almış bulunanlardan bu frv'yy* 
hükümlerinden istifade etmek 
istiyenlerin aldıkları bu para* 
lan defaten geri vermeleri şart
tır. 
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MADDE 2. - B u gibilere 
ttks&t maaşı, ilk ve resmî mü
racaatla» tarihinden itibaren 
tefartı ohınur. 

MADDE 3. — ikinci madde 
hükmü müstesna olmak üzere 
bu kanun yayımı tarihinde yü-
rurluğ'e: gira*. 

MADD9 4. — Bu. kanunu 
Bakamlar Karnin yirfttar. 

- • -
Mâl. K. 

MADDE 2. — Bu kanun hü-
kümlerimden istifade edecek 
olanların emekli veya yetim ay
lıkları toyda intikal etmiş ya
zık müracaatları tarihini takip 
eden ay başından itibaren bağ
ladır. 

MADDE $. — Bu kanun ya
yımı tarihînde yürürlüğe girer. 

MADBE 1'—- Bu kanunu 
BakanJar Kurul* yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE - Bu ka
nun hükümlerinden istifade 
edecek olanların emekli veya 
yetim aylıkgarı kayda intikal 
etmiş yanlı müracaa^arı tari
hini takip «den ay başından iti
baren ballanır. 

MADDE 2. — Bu kattun ya
yımı tarihinde yörttrHlj% gtt*r. 

MADDE 3. - Bu kanuft hü
kümlerini Bakanlar Kurak yü
rütür. 

* • "«»• 

(0.8871^:205) 


