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3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Denizli seçim bölgesine kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Çoğunluk hâsıl olmuştur. Oturumu 

açıyorum. 
1953 Bütçe tasarısı arkadaşlarımıza tevzi 

«dilmiş bulunmaktadır. 16 Şubat 1953 Pazar
tesi günü saat 15 ten itibaren bütçe görüşme
lerine başlanılmasını reyinize arzedeceğim. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Bir 
istirhamım olacak. 

REÎS — Buyurun. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — İstir
hamım büyük bir şey değildir. Görüşmelere 
Pazartesi saat 15 ten itibaren başlayıp bilâ-
hara sıkışmaktansa, müsaade buyurursanız 
sabahtan başlıyalım arkadaşlar. («Hayır, ha
yır» sesleri). («Olur» sesleri);. 

REÎS — Efendim, bütçe müzakerelerine 
başlanılması ciheti bir kere tasvibinize iktiran 
ettikten sonra, mesai tarzı hususunda lüzum 
hâsıl olduğu zaman, yine reyi âlinizle istenil
diği şekilde bir karar almak mümkündür. Ge
rekirse bilâhara doktor beyin teklifleri teem-
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mül edilebilir. Bu itibarla 16 Şubat Pazartesi 
saat 15 ten itibaren bütçe görüşmelerine baş

lanılması hususunu kabul buyuranlar... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Mebusu Talât Vasfi öz1 ün, 
Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 403 ncü maddesinin yorumlanması hak
kındaki önergesinin geri verilmesine dair öner
gesi (4/256, (4/317) 

Yüksek Eeisliğe 
26 . 5 . 1952 tarihinde takdim eylediğim, 

Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 403 ncü maddesinin yorumlanması hak
kındaki önergemi geri alıyorum. 

Gerekli muamelenin icrasına "müsaadelerini 
arzeylerim. 

Ankara Mebusu 
Dr. TalâtVasfi öz 

REİS — Geri verilmiştir. 

2. — Niğde Mebusu Halil Nuri Yurdakul'un, 
Askerî Memurlar hakkındaki 1455 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifinin geri verilmesi hakkında önergesi 
(2/289, 4/318) 

Yüksek Reisliğe 
Askerî Memurlar hakkındaki 1455 sayılı Ka

nunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkmde-
ki kanun teklifim Hükümetçe aynı şekilde teklif 
edilerek kanuniyet kesbetmişj olduğundan tekli

fimin müzakeresine lüzum kalmamıştır. 
ladesini arz ve rica ederim. 

Niğde Mebusu 
H. Nuri Yurdakul 

REİS — Geri verilmiştir efendim. 
Gündemle ilgili önergeler vardır, okutuyo-

yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan 

evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Maraş Mebusu Gümüşane Mebusu 

Abdullah Aytemiz A. K. Varınca 
Çankırı Mebusu Çankırı Mebusu 
Kenan Çığman C. Otman 

B. M. M. Reisliğine 
Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının söz

lü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Alâzığ Mebusu 
Ş. Yazman 

REİS — Önergeleri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karar gereğince gündemin haklarında ivedilik 
kararı verilmiş işlerine geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu'-
nun Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi ile Amasya Mebusu îsmet 
Olgaç'm, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha
san Fehmi TJstaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Me
busu Abdullah Aytemiz-in, Millî Korunma Kanu
nunun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu raporla-
riyle Maliye ve Bütçe komisyonları düşünceleri 
ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları, (2/59, 102, 223, 373) 

REÎS — Birinci maddenin görüşülmesine de-

i vam ediyorduk. Sıra itibariyle söz, Mehmet öz-
demir'indir. Buyurunuz. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Kira Kanununu mütalâa eder
ken bu mevzuu ikiye ayırarak tetkik etmek müm
kündür. 

1. Mesken. 
2. Ticarethaneler. 
Esasen mesele böyle olduğu içindir ki müza

keresini yapmakta olduğumuz Bütçe Komisyonu 
teklif ve raporu da mesken ve ticarethaneler için 
ayrı ayrı hüküm ve maddeler vaz'etmiş bulun
maktadır. Evvelâ meskenleri ele aldığımız tak
dirde, memlekette bir mesken buhranı olmadığı
nı, bu kürsüden bir çok arkadaşlarımız ifade et
mişlerdir. Hakikaten en kalabalık şehirlerimizde, 
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İstanbul'da, Ankara'da dahi böyle bir şey mev
cut değildir. Şahsan yaptığım tetkik ve tahkik 
neticesinde gördüm k'i, 5-6 binden fazla saat 
elektrik idaresinde boş durmaktadır. Bu o de
mektir ki yalnız Ankara'da 4-5 bin ev boştur. 
Bilâkis kiracı buhranı vardır. Bu hakikati böy
lece kaydettikten ve kabul ettikten sonra, asıl 
mesele, meskenlerde 1939 yılından itibaren, 1939 
sözleşmesine istinat ederek oturan kiracılara gel
mek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, mevzu açıldığı zaman bu evleri 
işgal edenlerin hepsinin dar ve muayyen gelirli 
kimselerden ibaret olduğu tekrar ifade edilmek
tedir. Halbuki 10-12 seneden beri memleketimiz
de devamlı olarak vazife görmüş bir memur yok
tur. Olsa bile bunların adedi % 5 i geçmemekte
dir. Binaenaleyh 1939 sözleşmesine göre evlerde j 
oturanların bilâkis kısmı âzami halüvakti yerin- ; 
de tüccar ve esnaf olan vatandaşlarımızdır. ! 

Kanunun tümü üzerinde geçen seferki vâki 
konuşmamda arz ve tebellür ettirdiğim gibi, ay
da 25-45 lira kira ile evlerde oturup Avrupa ve 
Amerika'ya seyahatler tertip eden vatandaşları- \ 
mız da vardır. Bunlar hal ve vakitleri yerinde ; 
kimseler oldukları halde mal sahiplerini üzmek- j 
te, yormakta ve mağdur etmektedirler ki, her I 
halde buna bir hakları yoktur. j 

Ahvali fevkalâde meselesine gelince : j 
Muhterem arkadaşlar; bu kanun tâdil edilir- ! 

ken ahvali fevkalâde var diye tâdil edilmesi ka- î 
naatimce yanlıştır. Ahvali fevkalâde aksine ola- • 
rak, inkişaf ve terakki yolundadır. Buhran ba- j 
kınımdan ahvali fevkalâde iddia edilemez. Allaha . 
şükür memleketimizde her şeyi bulmak, tedarik ; 

etmek mümkündür, buhran diye bir şey görül- | 
memektedir. Binaenaleyh ahvali fevkalâde var j 
diye bu kanunu idame ettirmek caiz değildir. ! 
Ancak; demin arz ve işaret ettiğim gibi, terakki i 
ve inkişaf bakımından mevcut olan ahvali fevka- • 
İadeyi göz önünde bulundurmak, içtimai nizamı | 
bozmamak ve muhafaza etmek gayesiyle bu ka- j 
nunun bâzı büyüL şehirlerimizde ticarethaneler j 
üzerindeki takyit ve tahditlerini elde bulundur-! 
mak, bugün için, iktiza etmektedir. Bu esbabı i 
mucibeye binaendir ki bendeniz meskenlerdeki { 
tahdit ve,takyidin tamamen kaldırılması, ticaret- \ 
hanelerde olan kiracılar için iki sene müddetle i 
ve % 150 zamla kanunun yürütülmesi yolunda j 
teklifte bulundum. j 

Mâruzâtım bundan ibarettir. < 
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REÎS — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZÎ KULU (Tunceli) — Arka

daşlar, bendeniz bu kanunun artık üzerinde 
durup da sizlerin uzun boylu vaktinizi almak 
istemiyorum. Çünkü mevzuun her tarafına do
kunuldu, her tarafı incelendi, söylenmedik bir 
tek nokta kalmadı. Yalnız şuna kaniiz ki, mem
leketimizde hakikaten bir mesken buhranı ol
madığı gibi, hali hazırda ticarethaneler husu
sunda da buhran yoktur. Sebep?. Menfaatler 
çarpışıyor. Bu kanunun en büyük üzücü tarafı, 
hepimizi üzmesinin yegâne noktası kanunun 
umumi olmaması, bir taraftan mülk sahibi va
tandaşların bir kısmını mağdur etmesi, diğer 
taraftan da bir kısım vatandaşları mülk sahip
lerinin mağduriyetinden istifade ettirerek men-
faatlendirmesi öbür taraftan ise diğer vatandaş
ları umumi olarak serbest bırakmasıdır. İşte bu 
acıları dindirmek içindir ki, Yüksek Meclisin 
viedanından bugün şefkatli; merhametli, âdi
lâne ve iyi bir kanunun çıkması beklenmektedir. 
Bendeniz de bir takrir arzediyorum. Yüksek 
Meclisin takdirine bırakarak, mülk sahiplerini 
mağduriyetten kurtarmak için umumi bir şe
kilde iyi ve hayırlı bir kanunun çıkmasını te
menni eder, saygılarımı sunarım. 

REÎS — Kemal (kçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, Bütçe Komisyonunun hazırladığı bi
rinci madde üzerinde konuşmak istiyorum : 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 
meskenlerden gayrı yerlerde 1.1 . 1954, mes
kenlerde 1 . I . 1956 tarihinden itibaren yü
rürlükten kaldırılmıştır deniliyor. 

Burada bilhassa «kanunun hikmeti vücudu 
kalmamıştır» şeklinde noktai nazarlarını ifade 
eden arkadaşlarımın mucip sebepleri ve Sayın 
Ticaret Bakanının da fikirleri hilâfına, mesken
lerden ziyade ticarethaneler üzerinde durmanın 
lüzumuna kaniim. 

Meskenlerin 1956 dan sonra serbest bırakıl
ması hususuna bendeniz şahsan itiraz ediyorum. 
Esasen heyeti umumiyesi üzerinde konuşup, mü
talâalarımı arzederken ayarlama sisteminin ka
bulünü ileri sürmüştüm ki; Bütçe Komisyonunun 
raporundaki esbabı mucibe de bunu ifade etmek
tedir. Yalnız bir kanunun bir maddesinin muh
telif bölümlere ayrılmasına bendeniz taraftar de
ğilim. Mesken şudur, ticarethaneler budur diye 
bir tefrik yapmak doğru değildir arkadaşlar. 
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Eğer tefrik lâzımgelirse meskenler üzerin

de de tefrik lâzımdır. Apartmanlar başkadır, 
mesken olarak kullanılanlar başkadır, gizlice 
pansiyon halinde işletilenler başkadır. Bunları 
da tefrik etmek lâzımdır. Ve yine ticarethane 
deyince, hanlar, oteller ve türlü türlü ticaret
hane olarak kullanılan mahaller vardır. Bun
ları da birbirinden tefrik etmek lâzımdır. Biz 
bir tefrik yolunu tutarsak bunun altından çı
kamayız. îşaret edildiği gibi ayarlama sistemi
nin üzerinde tekrar duruyor ve diyorum ki: 
Millî Korunma Kanununun bilhassa 30 ncu mad
desi, mülk sahibinin tasarruf hakkını baltalamak
tadır. Ama geçmiş iktidarın hatasını yani 1945 
ten beri bu kanunun üzerinde durupta muay
yen bir müddet verip ayarlama cihetine gitme
mesinden dolayı tevellüt eden hatayı, kanunu 
bugün birdenbire kaldırmak suretiyle kiracılar 
üzerinde bir nevi ceza haline getiremeyiz. Onun 
için bir taraftan hem mülk sahiplerini düşün
mek ve hem de kiracıları kötü duruma düşür
mekten vikaye etmek lâzımdır. Şu halde tefrik 
etmemek, yani 30 ncu maddenin istihdaf ettiği 
bir kısım gayrimenkulleri filân tarihte serbest 
bırakmak, bir kısım gayrimenkulleri serbest bı
rakmamak gibi bir tefrik yapmadan muayyen 
bir mehil vermek suretiyle her ikisini de ayni 
sisteme irca etmek lâzımdır. Bu maksadı temin 
için bir önerge hazırladım kabulünü rica edi
yorum. Bendeniz 3 sene müddeti çok, bir sene 
müddeti de az görüyorum. Yani meskenleri 
uzatmayı, ticarethaneler için müddeti kısaltma
yı mahzurlu buluyorum. Şu halde arkadaşlar 
her ikisi için de iki sene müddeti esas koyuyo
rum. 

önergem şu mahiyettedir: (Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesi 1 . I . 1955 tari
hinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) Ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Remzi Bucak. (Yok sesleri) Emrul-
lah Nutku. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; muhtelif hatip arkadaşla
rımız Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi üzerinde fikirlerini beyan ettiler. İşi ben 
tamamen başka zaviyeden tutacağım. 

Malûmu âliniz 30 ncu maddenin hükümleri 
1939 senesinin kiralarını tahdit ve inhisar al
tına almıştır. 1939 senesinden bugüne kadar 
geçen zaman takriben 14 senedir. 1939 kiraları-
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nı artık bir kıstas olarak ele almak hiçbir za
man adalet prensibine uymaz. 1939 dan bu ya
na iktisadi hayatımızda ve fiyat konjonktü
ründe o kadar büyük değişiklikler olmuştur 
ki, 1939 rayicini ele almak suretiyle ted
vin edilecek hükümler çok yanlış neticeler ve
recektir. Muayyen bir intikal devresi verildik
ten sonra 30 ncu maddenin hakikaten yürür
lükten kaldırılmasına taraftarım ve bu, en mâ
kul bir harekettir. Ancak, arkadaşlar, bu inti
kal devresi ne kadar olmalıdır ve bunun en 
âdil şekli nasıldır. Bunun üzerinde görüşen ar
kadaşlarımızın bâzısı ile mutabıkım. Meselâ 
meskenler için diyeceğim; bugün 1939 senesi
nin rayici ile kira ödemekte olan mesken kal
mış mıdır? Kalmamıştır. Bendeniz her suretle 
1939 rayici ile kira ödemekte olan gayrimenkul-
lerin ve meskenlerin ancak % 1 raddesinde ol
duğunu iddia edebilirim. Bu meskenlerin kira
cıları insaf prensipleri dairesinde, 1939 kirala
rından, hattâ 1943 senesinde yapılan % 20 zam
dan da çok fazla para vermek suretiyle mes
kenlerde oturmaktadırlar. Şu halde hakikaten 
kanunun hikmeti vücudu kalmamıştır. 

Arkadaşlar, ben uzatmıyacağım sözümü, fa
kat gerek ticarethaneler hakkında gerek mes
kenler hakkında serbest rejime gitme durumun
da olduğumuz için 1954 senesini pek kısa bulu
yorum. özçoban arkadaşımızın fikrine iştirak 
ederek gerek ticarethanelerin ve gerek mesken
lerin 1955 senesinde tamamen serbest bırakıl
masına ve bu hükmün bu suretle ilga edilmesine 
taraftar olduğumu arzederim. 

ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu raporunda, 
birinci madde hakkında, (Millî Korunma Kanu
nunun 30 ncu maddesi iş yerlerinde 1 . I . 1954, 
meskenlerde 1 . I . 1956 tarihinde yürürlükten 
kaldırılmıştır.) denilmektedir. 

Arkadaşlar, bugünkü şartlara göre bunların 
ikisinin de birbirinden pek ehemmiyetli bir far
kı olmadığını, bir müddetin, mühletin gerek 
meskenler için ve gerekse meskenlerden gayrı 
yerler için, her ikisine de, bir sene müddetin ka
bul edilmesini yüksek Meclisinizden rica ve tek
lif ediyorum. 

Zamlara gelince, arkadaşlar, kiracılara bu
güne kadar 14 senelik bir mühlet verilmiştir. 
Bir ömür boyu olan bu müddet içinde mal sa
hipleri bin bir zaruretler içinde bu kanunu bek-
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lemektedir. 1951 senesinden beri kanun teklifle
ri komisyonda beklemekte idi. İntikal devresi 
zaten kendiliğinden verilmiştir. Bir sene daha 
bir müddet verilirse kiracı ile mal sahibi ara
sında pek fark kalmamış olacak ve aralarında 
anlaşma hâsıl olacaktır. Bir senelik bir mühlet 
verilmiş olursa mesele kendi kendine halledilmiş 
olacak, endişeye hiçbir mahal kalmıyacaktır. 

Bir de 1939 senesine nazaran bugünkü hayat 
şartları çok ağırlaşmıştır. Vasati olarak her mad
dede yüzde beş yüz, hattâ altı yüz zamlar olduğu 
halde komisyon yüzde elli veya yüzde yüz zam
mın yapılmasını veya istinaden kabul etmiştir? 
Bu da tek taraflı birşeydir. Hak tevziinde kira
cılara kantarla, mülk sahiplerine ise miskalle 
verilmektedir. 

Arkadaşlar; bu yeni bir yem borusudur. 1de-
ta bir taraf île istihza mânasına gelmektedir. 
Hangi madde 1939 tarihindeki fiyatını muhafaza 
etmektedir? Tek bir madde gösterilebilir mi? 
Gösterilemez. Şu halde bu cihetleri göz önünde 
tutmak lâzımdır. Hiç olmazsa meskenlerde yüzde 
iki yüz, diğer gayrimenkul! erde üç yüz zam ka
bul edilmelidir. Bu şekli kabul edersek hem mal 
sahiplerini tatmin etmiş olacağız, hem de Hazine 
vergi bakımından gelirini artırmış olacak ve hiç
bir şikâyeti de mucip olmıyacaktır. Yapılacak 
zamlar hususunda hiç olmazsa mülk sahiplerinin 
geçimlerine medar olacak bir zammın, arzettiğir» 
gibi yüzde 200 veya 300 gibi bir zammın kabulünü 
rica ediyorum. 

REİS — Söz almış arkadaşlarımızın bulun
masına rağmen kifayet takriri de mevcuttur. Ko
misyon acaba noktai nazarını belirtecek midir? 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin tadili hakkındaki teklif ve rapor üzerinde 
kâfi derecede konuşulmuştur. Maddenin oya ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Niğde Mebusu Bursa Mebusu 
Ferit Ecer Mithat San 

REÎS — Takrir aleyhinde, buyurun Kâzım 
Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar; Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desi bu memleketin içtimai bünyesinde büyük ya
ralar açmış ve hakikaten bugünkü konuşma mev-
zuumuzu günlerden beri devam ettiren bir ka-
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nunun bu hususta kifayeti müzakere takriri ve
rerek hakikaten kifayet etmiyen bir müzakerenin 
reddî cihetine gitmek doğru değildir. Bu mev
zuda konuşulmuş veya henüz konuşulmamış mü
him mevzular ortaya atılacaktır; onun için kifa
yetin kabul edilmemesini ve önergenin reddini 
rica ederim. 

REİS — Birinci madde hakkındaki görüşme
lerin yeterliğine dair olan önergeyi dikkatinize 
arrediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kifayet takriri kabul edilmiştir. 

Birinci madde hakkında değiştirgeler vardır, 
okutacağım. 

30.1.1953 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin tadilî hakkındaki teklifin aşağıda arzettiğimiz 
üzere kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Çorum Sivas 
H. A. Vural Şevki Ecevit 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
nin bütün ek ve tadilleriyle birlikte kaldırılması 
hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi bütün ek ve tadilleriyle birlikte kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1954 tarihin
de mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Vekiller Heyeti 
tatbik eder. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi

nin meskenlerde bir sene, akaarlarda 6 ay bir in
tikal devresinin kabulü ila tamamen kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

30.1.1953 
Balıkesir 

A. Fahri îşeri 

B. M. M. Riyasetine 
1. Kanunun neşri tarihinden itibaren bir se

neye mahsus olmak üzere; mesken kiralarına yüz
de yüz; ticaret yerlerine de yüzde iki yüz kira 
zammının kabulü; 

2. Ticaret yerlerinin bugünkü iktisadi şart
lara uygun ve eşit haklara dayanılarak kiraların 
ayarlanması; 

3. Taraflar ikinci maddeye uymadığı takdir-

- 2 1 9 -
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de kanuni yollara gidilerek 30 ncu maddenin yü- | 
rürlükten kaldırılmasının Millî iradeye iktiranını 
teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Dr. Sani Yaver 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Ankara Mebusu 
Talât Vasfi Öz 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi 1.1.1956 tarihinden itibaren kal
dırılmıştı r. Ancak bedeli icarı fahiş gören akaar 
kiracıları mahkemeye müracaatla 1947 den sonra 
yapılmış olan ve elyevm serbest bulunan gayri
menkul akaarların; kiralara emsal tutularak bir 
kira bedeli takdir ettirebilir. Bu kira kabul edil
diği takdirde akaar mal sahibince hiçbir suretle 
tahliye ettirilemez. 

Yüksek Reisliğe 
Eski ve yeni bütün gayrdmenkullerin fou-

gürikü kıymetleri üzerinden yüzde on olarak ki
rasının tahakkuk ettirilmesi esası kiracılar ve 
ev sahipleri bakımından âdilâne olacağı kana
atiyle birinci maddenin bu şekilde tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

îzmir Mebusu Çankırı Mebusu 
Necdet încekara Dr. Celâl Otman I 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin tamamen kal

dırılmasını teklif edenim. 
tstanbul Milletvekili 

S. Adato 

5. I I . 1953 
Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu madde
sinin tadiline dair tasarının birinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde : 1 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 

bütün ek ve tadilleri ile 1.1.1955 tarihinden 
itibaren meriyetten kaldırılmıştır. Mezkûr 
maddeye tâbi olan kiralara yapılan zamlar mes
kenlerde 1.1.1954 tarihine kadar geçecek müd
detler için yüzde elliye, ticarethanelerde yüz
de yüze, ve bundan sonra 1.1.1955 tarihine j 
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•kadar geçecek müddetler için meskenlerde; 
yüzde yüze, ticarethanelerde yüzde iki yüze 
iblâğ edilmiştir. 

1947 senesinden evvel yapılıp da takdir edi
len gayrisâfi irat üzerinden icar bedeli tâyin 
olunan gayrimenkul kiralarına yukarda yazılı 
miktarların yarısı zammolunur. Kiracı ve mu
cir isterlerse kendi hüsnü rızaları ile bu madde 
meriyetten kalkmadan evvel dahi mezkûr mad
de hükmüne tâbi olmaksızın diledikleri şartlar 
dairesinde kira -afeti yapabilirler. 

Kira bedeline yapılan zamlarla tarafların 
arzusu ile serbest olarak kararlaştırılan kiralar 
Gelir Vergisine tâbi mükelleflerin vergi mat
rahına girer. 

Madde meriyeten kaldırıldığı halde muciri 
ile uyuşamıyan ve serbest kira ile dahi olsa ti
caret ve sanatını icra edecek bir yer bulamıyan 
ticarethane kiracısı sulh mahkemesine müraca
atla bu iddiasını ispat etmek ve mahkemenin 
•emsali serbest kiralara kıyasen takdir edeceği 
kirayı mucire muntazaman ödemek şartiyle 
nıecurda iki sene daha oturmak hakkını kaza
nır. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini teklif ederim. 
tstanbul 

Ahmet Hamdi Başar 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — a) Millî Korunma Kanunu
nun uygulanmıya başladığı tarihten itibaren 
âzami üç yıl zarfında şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkullerin (tarla, 
bağ, bahçe, bostan gibi musakkaf olmıyanlar 
hariç) kira bedelleri bu kanunun uygulanmı
ya konmasına takaddüm eden yıl içindeki son 
kira sözleşmesiyle belli olan hadden hiçbir su
retle fazla olamıyacağı gibi şartlarında kiracı
lar aleyhine değişiklik yapılamaz. Sözleşmede; 

•B) Sözleşmesiz kiralanmış olan veya kira
sı rayiç kıymetten eksik veya fazla olarak tes-
bit edilmiş olduğu iddia olunan veya bu ka
nunun uygulanmasından sonra yapılan veya 
esaslı şekilde tadil edilen veya yeniden kira-

— 220 — 
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ya verilmiye başlanan gajrimenkullerin kira | 
hadleri belediyelerce bu maddenin (d) ve (e) 
fıkraları hükümlerine göre takdir ve tesbıt 
olunur; 

C) Fevkalâde hal üç seneden fazla devam 
ederse, kiralıyanlarla kiracı arasında nizasız 
tesbit ve kabul edilecek kira hadleri muteber
dir. Kira haddinde anlaşma olmadığı takdir
de diğer hususlarda akdin feshini gerektiren 
bir sebep bulunmazsa münhasıran bu anlaş
mazlık hali dolayısiyle gayrimenkulun tahli
yesi dâvası mesmu olmaz. Bu gibi ihtilâflar
da kira haddi (d) ve (e) fıkraları mucibince 
belediyeler tarafından takdir ve tesbit olu
nur. Belediyece kıymet takdir olununcaya, ka
dar kiralarda konutlarda (yüzde kırk), ticaret
hanelerde (yüzde seksen) zam yapılır. I 

D) Belediye encümenleri kendilerine ki
ra haddi takdiri için yapılacak müracaatları 
vaktinde karşılamak üzere kiralıyanlar ve ki
racılarla tarafsızlardan müteşekkil münasip 
miktarda bilirkişi heyetleri teşkil ederek yap
tıracakları tetkik üzerine kararlarını verirler. 
Belediye encümenleri kararı aleyhine yapılacak 
müracaatlar belediye meclisi tarafından kendi 
üyeleri arasından veya hariçten seçilmiş beş 
kişilik komisyondan kesin olarak karara bağ
lanır. Hududu geniş olan belediyelerde mın-
takalar itibariyle salâhiyetleri tahdit edilmiş 
mütaaddit komisyonlar da seçilebilir. 

Belediyeler bu hizmetlerim ifası için bilirki
şi ve Ikomisyon üyelerine verilecek huzur hakkı 
ve masraflardan maada takdir edilecek senelik 
kira haddinin yüzde 'beşini geçmemek üzieore bir 
masraf hissesi atabilirler. Bunları haksız çıka
cak taraf veya taraflar ,Öder. 

E) Kira/hadlerinin belediyelerce tesbitimde 
gayrimenkulun o günkü kıymeti ve fevkalâde 
hal dolayısiyle usmuımi eşya fiyatlarında ve pa
ranın iştira kıymetinde görülen değişikliklerle 
aynı mahalde ihtilafsız ve serbest şekilde yapıl
mış sözleşmelerde tesbit ve kabul olunan mâkul 
kira göz önüne alınır. I 

P) Belediyelerce takdir ve tesbit olunan 
hadler dahilinde kira ödemeye malî durumu mü
sait olmadığı iddiasiyle Ödeyebileceği miktar 
dahilinde kira vermek kaydiyle gayrimenkulu 
mümkün olan em kısa zamanda tahliyesi için 
kendisinle mehil verilmesi talebiyle kiracı sulh 
mahkemesine müracaat ediebilir. | 
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Mahkeme bu talebi varit gördüğü takdirde 

kiralara birinci sene için konutlardan yüzde 25, 
ticarethanelerden yüzdıe 50, îkinci siene için ko
nutlarda yüzde 50, ticarethanelerde yüzde yüz 
zam ödenmesi şartiyle gayrimenkulun tahliyesi 
için âzami iki seneye kadar mehil verebilir. 
Mahkemelere mehil talebi için yapılan müracaat
lara müracaatçı haksız çıkarsa tahliye kararı ile 
birlikte 'kira farkınm senelik tutarı kadar ayrı
ca para cezasma da hüküm verilir. Kiracının 
karardan sonra belediyelerce tesbit edilen had 
dâhilinde kira vermeyi kabul etmesi tahliye ka
rarının infazına mâni olmaz. 

Gr) Kira şartlarınla ve Borçlar Kanununun 
Millî Korunma Kanununa mugayir olmıyan ve
cibelerine riayet edilse bile aşağıda yazılı haller
de kiralamaya : 

1. Kiracı tarafından gayrknenlku'rün tahli
ye edileceği yazı ile 'bildirtilmiş -olmasına rağmen 
gayrimenkul tahliye edilmezse icraya müracaat
la tahliye ettirebilir. 

2. Gayrimenkul kendisi veya çocukları için 
konut olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira 
sözleşmesinin hitamında ; 

3. Gayrimenkulun kendisinin, eşinin veya 
çocuklarının muayyen bir meslek veya sanatlın 
bizzat icrası için kullanma ihtiyacında ise söz
leşmenin hitamında; 

4. Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hüküm
lerine göre iktisap eden kimseler kendisi veya ço
cukları veya mirasçılar yahut bunların bir kısmı 
için tamamen veya kısmen konut olarak kullan
ma ihtiyacında ise; 

o. Kira bedelini vaktinde ödememelerin
den dolayı haklı olarak bir yıl içinde iki defa 
ihtar yapılan kiracılar aleyhinde kira müdde
tinin hitamında ve ayrıca ihtara hacet kalmak
sızın, 

Umumi hükümler dairesinde tahliye dâvası 
açılabilir. 

H) Yukarıki fıkranın 2, 3 ve birinci bent
lerindeki haller dolayısiyle tahliyeye mecbur tu
tulanlardan en az beş seneden beri aynı yerde 
muayyen bir ticaret veya sanayi işiyle meşgul 
olanların tahliye ve başka yere nakilden müte
vellit zararlarını karşılamak üzere mahkemece 
münasip bir tazminat ödenmesine de hüküm ve
rilebilir. 

t) Bu madde hükümlerine göre açılacak tah
liye dâvaları, sulh mahkemelerinde görülür. Tah-
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liye dâvalariyle birlikte açılmış bulunan tazmi
nat dâvaları sulh hâkimleri ve tazminat dâvaları 
zımnında asliye mahkemelerine açılan tahliye ve 
fesih dâvalarında asliye mahkemeleri tarafından 
görevsizlik kararı verilemez. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tâdilinin 

reye konulmasını arzederim : 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 

1 . 1 . 1955 tarihinden itibaren yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Amasya Mebusu 
İsmet Olgaç 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe Komisyonunca, Millî Korunma Kanu

nunun tadili hakkında hazırlanan tasarının bi
rinci maddesinin aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim: 

Tunceli Sivas 
Hasan Remzi Kulu Şevki Ecevit 

Maraş Balıkesir 
Abdullah Aytemiz Ali Fahri İşeri 

Elâzığ Ankara 
Hâmit Ali Yöney Ömer Bilen 

Urfa Urfa 
Celâl öncel Rişit Kemal Timtiroğlu 

Yozgad Çankırı 
Faik Erbaş Celâl Otman 

Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi bilûmum gayrimenkullerde 1 . 1 
1954 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Ancak, bu tarihten sonra meskenlerden gayrı 
yerlerin icar bedeli hakkında taraflar uyuşamaz-
larsa; kiracının müracaatı üzerine, sulh mahke
mesi, 5020 sayılı Kanunun meriyetinden sonra 
inşa edilmiş olan gayrimenkul kiralarını emsal 
tutarak icar bedelini tesbit eder. Kiracı tesbit 
edilen bedeli icarı kabul ettiği takdirde mal sa
hibi mecurdan gayrimenkulun tahliyesini isti-
yemez, i 

Riyasete 
Evvelce takdim ettiğim takririmde de arzet-

tiğim veçhile Adalet Komisyonu tasarısının bi
rinci maddesini benimseyerek o maddenin bir 
tadil teklifi olarak kabulünü rica ederim. 

Ankara 
Hâmid Şevket înce 
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Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin aşağıda yazıldığı şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 

Kayseri 
Mehmet özdemir 

Madde 1. — Yalnız ticarethaneler üzerinde 
ve aşağıda tasrih olunduğu şekilde hükümleri 
baki kalmak kaydi ile Millî Korunma Kanunu
nun 30 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde 1. — 1 . I . 1953 tarihin
den itibaren şehir, kasaba, iskele, liman ve is-
tasyonlardaki ticarethane için kullanılan gayri-
menkullerin kira bedelleri 1939 yılı içindeki 
son sözleşmelerle belli olan kira bedellerine 
mülk sahipleri tarafından yüzde yüz elli zam 
yapmak hakkı tanınmıştır. 

İçtimai nizamı muhafaza ve yürütmek gaye
siyle vaz'olunan bu hükmün müddeti 31.XII.1954 
de hitama erecektir. 

9 . II . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Müzakeresini yaptığımız kanunun 1 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve rica ederiz. 

Sivas Tunceli 
Hüseyin Yüksel Hasan Remzi Kulu 

Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi meskenlerden ve gayrimesken 
bulunan bilûmum ticarethanelerden 1.1.1954 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadil ile 

kabulünü arz ve teklif ederim. 
Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 

30 ncu maddesi 1 . I . 1955 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Afyon 
K. özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde reye kon

masını arz ve teklif ederim. 
Niğde 

N. Bilge 

«Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi 
meskenlerde ve meskenlerden gayrı yerlerde 
1 . I . 1955 tarihinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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9 . II . 1953 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Korunma Kanunun tadili hakkındaki 

kanun tasarısındaki birinci maddenin şu su
retle tadilini teklif ederim: 

Madde 1. — Millî Korunma Kanununun 
30 ncu maddesi meskenlerden gayrı yerlerde 
mevcut konturatlarm aynı seneye tesadüf eden 
nihayet bulma gününde ve uzun vadelilerin 
aynı sene içinde seneyi dolduran devrenin hitam 
tarihinde muteber olmak üzere 1955 nenesinde 
ve meskenlerde aynı suretle 1956 senesine tesa
düf eden nihayet bulma günündan itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kastamonu 
Şükrü Kerimzade 

RE IS — Efendim bu çeşitli fikirleri ihtiva 
eden önergeler hakkında komisyonun noktai 
nazarını bildirip bildirmiyeceğini sormak icap 
eder. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL IM-
RE( Sivas) — Muhterem arkadaşlar, birinci 
maddenin müzakeresi münasebetiyle dermeyan 
edilen fikirleri dikkatle takip ettik. Verilen 
önergeler aşağı yukarı yirmi beş otuza baliğ ol
maktadır. Bu önergelerin ihtiva ettiği bütün 
teklifleri sarahatle ve vuzuhla münakaşa etme
ye ve kabul veya ret bahsinde bir noktai nazar 
ifade etmeye bendeniz şahsan muktedir değilim. 
Olsa olsa bendenizin şu anda yapabileceğim, sa
dece rapor metninin ve maddelerinin esbabı mu-
cibesini bir kere daha müdafaa etmekten ibaret 
olacaktır. Eğer muhterem heyetiniz bütün bu 
önergelerin ihtiva ettiği mânanın bir kere da
ha gözden geçirilmesini arzu ederlerse o tak
dirde raporun metni ile beraber müzakere etmek 
mümkün olabilir. (Doğru doğru, sesleri) («öyle 
değil» sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun da encümen söz
cüsü sözünü ikmal etsin efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL tM-
RE (Devamla) — Bu itibarla eğer tensip bu
yurursanız bendeniz tekrar bu kanunun esba
bı mucibesiyle beraber, birinci maddenin izahı
na ve esbabı mucibesine geçmek mecburiyetin
deyim. Esasen şimdiye kadar yapılageldiği gi
bi ya heyeti umumiyesi ile nazara alınması, ya
hut da teker teker mevkii müzakereye konması 
birer birer leh ve aleyhinde konuşulduktan sonra 
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nihayet noktainazarımızın almmastemümkün ola
bilir. 

Bâzı arkadaşlar ani ilga istiyorlar. Bâz* ar
kadaşlar mesken ve meskenden gayrı yerlerin 
tevhidini istiyorlar. Bâzı arkadaşlarımız da, 
bu kanunun hukuki bünyesi içinde yer alması 
mümkün olmıyan, ancak müstakil bir kanun 
nizamı içinde tedvini mümkün olan hüküm
ler dermeyan etmektedir. Bu itibarla bu yirmi 
beş önergenin hepsi üzerinde - ki, okunurken 
burada birkaç prensibi not edebildim - mütalâa 
dermeyan etmeye maalesef imkân yoktur. Ama 
takrirlerin hepsi nazarı dikkate alındıktan son
ra isterseniz madde madde burada konuşalım, 
isterseniz komisyonda sizin tensip edeceğiniz 
bir müddet içinde.... («Burada konuşalım» sesle
ri) 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
içtüzüğün 118 nci maddesi gayet sarihtir. Ko
misyon Sözcüsü bunları istiyor mu, istemiyor 
mu? 

HALlL İMRE (Devamla) — Komisyon ola
rak biz huzurunuza takdim ettiğimiz raporun 
madde madde müdafaası ile görevliyiz. Bu iti
barla hemen takrirleri nazara almak yolunda 
bir karar ittihazı suretiyle biz bu raporun bu 
maddesinin heyeti umumiyesini bir kere daha 
komisyonda müzakere etmedikçe bunları istemek 
bize düşmez arkadaşlar. 

REÎS — içtüzüğün 118 nci maddesini oku
yorum : 

(Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sıra
da sunulan değiştirgelerin ilgili komisyona ha
vale edilmesini sözcüsü isterse, böyle yapılır.) 

Bu sarahate rağmen komisyon sözcüsü de
ğiştirgelerin komisyona iadesine dair bir talep
te ^ulunmuyor. Bu itibarla buna mütaallik bir 
önerge var, işi Heyeti Celileniz karariyle halle
decektir. önergeyi okutuyorum : 

Riyasete 
Muhtelif ve mutezat fikirleri ihtiva eden 

takrirleri tetkik ve telif etmek ve yeni bir mad
de yaparak Heyetimize sunmak üzere keyfiye
tin Adalet Encümenine havalesine karar veril
mesini teklif ederim. 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket ince 

REÎS — Müsade buyurursanız neticeye se
lâmetle varalım. 118 nci maddenin metnini 

223 



B : 41 11.2 
okudum, komisyon sözcüsü değiştirgeleri iste- j 
medi. Komisyona iadesini mutazammm olan \ 
önergeyi de okudum, işi, kararınızla hal buyu- ; 
racaksınız. («Takrir, Adalet Komisyonuna git- î 
meşini istiyor» sesleri). Evet, son okuduğumuz j 
takrir, Adalet Komisyonuna iadesini mutazam- j 
mmdır. Bu itibarla reyinize arzediyorum. Tak- | 
riri kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Tak- j 
rir kabul edilmemiştir. j 

Bu vaziyete göre değiştirgeleri, en aykırı j 
tekliften başlamak üzere birer birer okuyup j 
reyinize arzetmek icabediyor. 

MALtYE KOMİSYONU REÎSl İZZET AK- 1 
ÇAL (Rize) — Arkadaşlar, önergeler birbirini I 
tamamlıyan ve birbirine zıt olan teklifleri ih- j 
tiva etmektedir. Hakikaten bu kanunda malî I 
yönden de boşluklar bulunmaktadır. Biz Mee- ı 
Hsçe komisyona iade edelim, müddeti takyit 
edelim, ilk toplantıya, kadar komisyon bu öner
geleri tetkik etsin, raporunda nazarı itibara al
sın. Yeniden bu önergelerden her birinin naza
rı itibara alınmasına lüzum olup olmadığını ka
ti olarak Heyeti Celileye bildirsin, en doğru 
yol bu yol olabilir. Fakat müddeti sureti mut-
lakada takyit edelim, ilk toplantıya gelsin. 
Esasen bütçe üzerindeki görüşmeleri komisyon j 
bitirmiştir ve halen komisyon azaları komisyon
da müstacel iş bulunmadığı için bu işi tetkik 
edecek durumda bulunmaktadırlar. 

REÎS — Efendim; müsaade buyurun, komis- [ 
yon ilk toplantıya yetiştirsin şeklinde bir mü- j 
zakere açılmasına imkân yoktur. Sözü usul ba- j 
kınımdan veriyorum. Buyurun Veziroğlu. i 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) —• I 
Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar teklif edil-
miş olan önergelerin Bütçe Komisyonunda mü
zakere edilip, tetkik edilip karara bağlanması i 
lâzımgelir zann^ndayım. Müsaade buyurursanız 
bu önergeleri Bütçe Komisyonuna verelim, Ko
misyon bir defa gözden geçirsin. Buna dair bir J 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim, j 

REİS — Bu hususta Cemal Reşit Eyüboğlu'-
nun da bir takriri vardır. 

Ali Fahri İşeri. ! 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Arkadaş

lar, komisyonlara iade etmek, işi uzatmaktan 
başka bir şey değildir. (Usul hakkında konu
şunuz sesleri, uğultular) 

REİS — Usul hakkında söyleyiniz. Komis- j 
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yonlardaki tekliflerin müddetle mukayyet oludu-
ğunu teklif sahibi arkadaşlarımız da bilirler. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Usul-
hakkmda. 

REİS — Buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; muhtelif takrirler geldi. Bun
lar da muhtelif prensipleri ihtiva ediyor. Bina
enaleyh bunları böyle yeniden Meclisin temayü
lünü anlamadan komisyona vermekte fayda yok
tur. Bu önergelerin ihtiva ettiği esas pren
sipler reye konulmalı ve Meclisi Âlinin tema
yülü belli olduktan sonra komisyona verilme
lidir. Meselâ şimdiye kadar Meclisi Âlinin tema
yülünün belli olduğu noktalar şunlardır: 

1. 30 ncu maddenin kaldırılması veya kaldı
rılmaması. 

2. Müddet üzerinde intikal devresinin 54, 
55 veya 56 olmasıdır. Bunların prensiplerini 
tâyin edelim. İcabederse ondan sonra Komis
yona verelim. Bu prensipler taayyün etme
den komisyona gönderilmesinde fayda yoktur. 

REİS — Usul hakkında da sözler çoğalmıştır. 
Şimdi elde bu hususta verilmiş dört takrir var
dır, onları okuyoruz. 

Başkanlığa 
önergelerin Bütçe Komisyonuna havalesini 

arz ve rica ediyorum. 
Trabzon 

C. Reşit Eyüboğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tekliflerin Bütçe Komisyonunda incelenmek 

üzere reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

A. Veziroğlu 

Sayın Riyasete 
Yarinki gündeme yetişmek üzere tetkik için 

madde üzerindeki önergelerin Bütçe Komisyo
nuna havalesini rica ederim. 

Rize Mebusu 
tzzet Akçal 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesi hakkında muhte

lif tadil teklifleri vardır. Bu çeşitli fikirler 
üzerinde karara varmamıza imkân yoktur. 

Verilen önergeler ve cereyan eden fikirler 
de nazara alınmak ve yeniden birinci madde-
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nin tedvini dçin tasarının Bütçe Komisyonuna 
havalesini arzederim. 

Tunceli Mebusu 
Hıdır Aydın 

REÎS — Efendim, takyitsiz olarak birinci 
maddenin komisyona iadesi hususunu reyimize 
arzedeceğim. Adalet Komisyonuna verilmesi 
reddedildi. 3 takrir, birinci maddenin Bütçe 
Komisyonuna iadesini mutazammmdır, diğer 
bâzı takrirlerde kayıtlar vardır. Bu kayıtlar
dan âri olarak değiştirgelerle beralber birinci 
maddenin Bütçe Komisyonuna (iadesini kabul 
edenler lütfen işaret ıbuyursunlar... Lütfen in
dirin. Birinci maddenin Bütçe Komisyonuna 
gitmesini istemiyenler işaret buyursunlar... 
Efendim, Bütçe Komisyonuna gitmesi kabul 
edilmemiştir. (Alkışlar). 

Değiştirgelerden en aykırı olan teklifi oku
tuyorum. 

(îstanlbul Mebusu Salamon Adato'nun tak
riri tekrar okundu.) 

REÎS — Teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Teklif reddedilmiştir. 

(Sivas Mebusu Şevkli Eoevit'in önergesi tek
rar okundu.) 

REÎS — Dikkate alanlar lütfen işaret bu
yursunlar... Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. 

(Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün Önerge
si tekrar okundu.) 

REÎS — Teklifi dikkate 'olanlar lütfen işa
ret buyursunlar... Almıyanlar... Teklif reddedil
miştir. 

(Amasya Mebusu İsmet Olgac/ın önergesi 
tekrar okundu.) 

REÎS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Teklif 
reddedilmiştir. 

Aynı mahiyette olan teklif sahiplerinin isim
lerini okuyorum: 

Niğde Necip Bilge, Kastamonu Şükrü Ke-
rimzade, Afyon Kemal özçoban. 

Arkadaşlarımızın teklifleri de tsmet Olgae 
arkadaşımızın tekliflerinin aynı olduğu için 
reye koymuyorum. 

(Konya Milletvekili Hidayet Ay diner'in 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri dikkate alanlar.... 
MUHÎTTÎN ERENER (İzmir) Bu takri-
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rin ilk kısmı, demin reddedilen önergeler ma
hiyetindedir. tefrik ederek ondan sonra reye 
koyunuz. 

REÎS — Heyeti aliyeniz dikkate alıp alma
makta serbesttir. 

MUHÎTTÎN ERENER (îzmir) — Reddedil-
mtiş bir hususu tekrar reye koymayınız. 

REİS — Bu takrir, bâzı şartlar dermeyam 
suretiyle verilmiştir. Bunu reyinize arzetmek 
mecburiyetindeyim. Takriri dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar... Red
dedilmiştir efendim. 

(M&raş Mebusu Abdullah Aytemiz ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu). 

REÎS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmiyenler ... Teklifin dikka-te 
alınması kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADNA HALİL 
ÎMRE — Komisyona verin. 

BAŞKAN — Dikkate alınan takriri komis
yon istemektedir. Redaksiyon için değil. Bu
yurun, Halil İmre. 

(Gürültüler). 
REİS — Efendim, müsaade buyurun, anhya-

•lim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HALİL İMRE 
(Sivas) — Nazara alınması kabul edilmiş olan tek
lif komisyonumuzda görüşülüp neticesi muhterem 
Heyetinize arzedileoektir. 

REİS — Usul ve teamıül de böyledir. 
Abdullah Aytemiz arkadaşımızın teklifi na

zarı diifcate alındığına göre, komisyona. veriyo
ruz. 

Şu halde diğer önergeleri reye arzetmeye lü
zum kalmamıştır. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Da
ha fopzı teklifler var efendim. 

REİS — Efendim, arzedeyimi; dikkate alman 
takrir komisyona verilmiş olduğuna göre diğer 
tekliflerden de kalbide iktiran edecekler olabilir, 
bu itibarla onları da okuyacağız 

(Sivas Hüseyin Yüksel ve Tunceli Hasalı 
Remzi Kulu'nun nergesi tekrar okundu), 

REİS — Teklifi dikkate alanlar ... Dikkate 
almıyamlıar ... Reddedilmiştir. 

(İstanbul Mebusu San i Yaver'in önergesi tek
rar okundu). 

REÎS — Dikkate alanlar ... Dikkate almıyan
lar ... Teklif reddedilmiştir. 
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(Kayseri* Mebusu Mehmet özdemir 'in önerge- I 

si tekrar okundu). I 
REİS — Teklifi dikkate alanlar ... Dikkate | 

almıyanlar ... l'eklif reddedilmiştir. j 
(Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'nin öner

gesi tekrar okundu). 
REÎŞ — Teklifi dikkate alanlar ... Dikkate i 

almıyanlar ... Reddedilmiştir. 
(Çankırı Mebusu Celâl Otman ve İzmir Me

busu Necdet încekara'nın takriri tekrar okun
du). 

REÎS — Dikkate alanlar ... Almıyanlar ... 
Teklif reddedilmiştir. 

(İstanbul Mebusu Ahmet Haindi Başar'in 
takriri tekrar okundu). 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Tak
ririmi geri alıyorum. 

REİS — Arkadaşımız takririni geri aldığı 
için-reyinize arzetmiyorum. 

(Jknkara Mebusu Hâmit Şevket ince'nin tak
riri tekrar okundu). i 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,49 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Kocaeli seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum. Gündeme de

vam ediyoruz. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı 
'Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Sağlık ve 
Sosyal Tardım ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/533) [1] 

REİS — Gerekçede ivedilik ve öncelik teklifi 

[1] 129 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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REİS — Bu takrir, Adalet Komisyonunun 

birinci madde metninin müzakereye esas tutul-
! ması mealindedir. Değiştirge olarak kabul edil

miştir. Bunun için reyinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Teklif dik

kate alınmamıştır. 
Birinci madde dikkatle alman takrirle komis

yona verilmiştir. 
Diğer maddelerde, birinci maddelere atıflar 

mevcuttur. Bu itibarla görüşmelere devam 
mümkün değildir. Birinci madde geldikten 
sonra diğer maddeler müzakere edilecek ve on
lara ait, arkadaşlarımız tarafından verilen de
ğiştirgeler okunacaktır. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Reis 
Bey, asap bozuldu. Asap hurdehaş. On dakika 
müsaade. 

REİS — On dakika oturuma fasıla veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,26 

vardır, önceliği kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Tardım Vekâleti Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi-
ne ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri 
nin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro uetvellerinde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 4862 sayılı Kanuna bağ-
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lı (1) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolara eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele dâhil kadrolardan merbut (3) sayılı cetvel
de yazılı olanlar 28 . I I . 1953 tarihinden, diğerleri 
31. VIII . 1953 tarihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Ta
sarı onanmıştır. 

3. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası ve Çalışma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/470) [1] 

REÎS — Raporda öncelik teklifi vardır, ön
celiği kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geilmesini kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Bir de ivedilik teklifi vardır: 

Yüksek Reisliğe 
Çalışma Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkın

daki kanun lâyihasının, 1953 yılı Bütçesiyle il
gili olması dolayısiyle ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul Mebusu 

Hadi Hüsman 

REÎS — İvedilik teklifini oyunuza arzediyo
rum: İvediliği kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

[1] 135 sayılı basmayazı tutanağın sonundfl-
dtr. 
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Çalışma Vekâletinin Kuruluş ve Görevleri hak

kındaki 4841 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Çalışma Vekâletinin Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna bağ
lı (1) numaralı cetvelde yazılı kadrolar kaldırıl
mış ve yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuştur. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (îstanbul) — 
Alâkalı Bakan yok efendim. 

REÎS — Bütçe ile ilgili bir defa görüşülecek 
işlerdendir. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte çalışanlardan kadro aylık 
ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden 
tâyinlerine lüzum olmadığı gibi değiştirilmiş 
olanların da yalnız tâyin işlemleri yapılıp işe 
başlama kaydı aranmaksızın aylıklarının ödenme
sine devam olunur. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka*-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, tasarı 
onanmıştır. 

4. — Köy kanunu lâyihası ve Adalet Komis
yonu düşüncesiyle İçişleri Komisyonu raporu 
(1/185) 

REÎS — Alâkalı Vekil bulunmadığı için bir 
defaya mahsus olmak üzere görüşülmesini tehir 
ediyoruz efendim. , ; f t 

5. — Karayolları Trafik kanunu lâyihası ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Geçici Komisyon ra
porları (1/242) 

REÎS — Alâkalı Vekil bulunmadığı için bir 
defaya mahsus olmak üzere görüşülmesini tehir 
ediyoruz efendim. 
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6*. — Tojcad Mebusu Muzaffer önaVm, subay, 

askerî memur ve gedikli erbaşların mecburi hiz
met müddetleri ve istifaları hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Maliye komisyonları ra
porlar* (2/243) [11 

REÎS — Evvelce Vekilin bulunmaması sebe
biyle bir defaya mahsus olmak üzere teh'ir edil
mişti. Bugün bulunmasalar dahi İçtüzük gereğin
ce müzakereye devam edeceğiz efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Suaby ve Askerî memurların mecburi hizmetleri 

ve istifaları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muvazzaf subaylar ile askerî 
memurlar, subay ve askerî memur olduklarından 
itibaren fiilen (10) yıl askerî hizmetlerini yap
tıktan sonra istifa edebilirler. 

Ancak bunlardan : 
a) Yabancı memleketlerde tahsil edenlerin 

veya staj görenlerin istifalarının kabulü : Mas
rafları kendi taraflarından ödenmiş ise tahsil 
veya staj için gidiş, dönüş tarihleri arasında 
geçen müddet kadar. 

Devlet tarafından ödenmiş ise bu müddetin 
iki misli; 

b) Üniversitelerimiz ile yüksek okullarımız 
da tahsil edenlerin istifalarının kabulü, bu Üni
versite ve yüksek okullarda tahsilde geçen müd
det kadar; 

Fazla hizmet etmeleri ile mümkündür. 
REÎS — Baha Akşit, 
BAHA AKSÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar, bu kanunun yüksek huzurunuza gelişin
deki sebep şüphesiz ki, askerlerin mecburi hizmet 
müddetlerinin indirilmesine matuftur. Yalnız 
benim bu tasarıyı okurken ıuazarıma çarpan bir 
nokta; üniversite tahsili yapmış olanların mecbu
ri hizmetlerinin şimdiye kadar m er'i olan ka-
nundakinden daha fazla olmak üzere artırılmış 
olmasıdır. Bu (B) fıkrasını okuyunca bundan, su
bay olarak üniversite tahsili yapmak olduğu kana
ati uyanmaktadır. Her hangi bir yanlışlığa sebep 
verilmemek üzere bu kaydın tashih edilmesine 
ihtiyaç vardır. Umumiyetle asker olarak üniver-

|1] 83 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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| site tahsili yapanlar, sivil liselerden mezun ol-
| duktan sonra üniversitelere girmiş oldukları için, 
j bunların mecburi hizmetlerini artırmak gibi bir 
! maksat olmasa gerektir. Bu itibarla bir önerge 
i takdim ediyorum. Bu tashih edilince, umumiyetle 

arzu etmiş olduğumuz netice tahassül edecektir 
i kanaatindeyim. Kabul buyurmanızı rica ediyo

rum. 
REİS — Muzaffer önal. 
MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim; 

komisyonlarda kabul edilen maddenin tedvin 
şekline göre, her ne kadar Baha Akşit arkadaşı
mız biraz haklı görülmekte ise de, birinci mad-

! dedeki (Ancak bunlardan) tâbirinin doğrudan 
doğruya sivil veya askerî memurlara matuf ol-

j duğu aşikârdır. Fakat kanunu tatbik edecek el-
I lerin bu şekilde düşünmeleri ihtimali dolayısiy-

le, birinci maddenin B fıkrasında, (Üniversite
lerimiz ile yüksek okullarımızda tahsil edenle
rin) tâbiri konmuştur. Misal olarak şunu arze-
deyim : Bir askerî doktor tıbbiyede altı sene 
okumak suretiyle subay olduktan sonra, on se-

i ne subaylık müddetine bir de altı sene tıp tab-
j silinin inzimam edeceği zehabı hâsıl olmakta

dır. Halbuki kanunun gayesi, esbabı mucibesin-
I den de anlaşılacağı üzere, doğrudan doğruya bi-
| lâkaydüşart hizmeti mecburiyelerinin sonraki 

10 seneye inzimam etmesidir. Ben, vuzuh ol-
j sun, iltibasa meydan kalmasın diye, «Subay ve 
! askerî memur nasbedildikten sonra» tâbirinin 

konulmasını rica ediyor ve bu hususta da bir 
önerge veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 
Millî Savunma Komisyonunda biz de aynı şe
kilde düşündük. Her halde redaksiyon yanlışlı
ğı dolayısiyle bu şekilde çıkmıştır. Biz de bu 
teklif veçhile kabulünü rica ediyoruz. 

REÎS — Muzaffer Beyin teklifi gibi mi? 
ŞEVKÎ YAZMAN (Devamla) — Evet. «Su

baylar, subay olduktan sonra şayet üniversite
de tahsil ederlerse tahsilleri miktarmca bir müd
det zam olunabilir. Fakat bizatihi tahsili üni
versite olup da subay veyahut doktor ve saire 
çıkanlar için 10 sene müddet kâfidir», öyle mü
lâhaza ettik ve komisyonca da böyle kabul edil
miştir. 

REÎS -— Başka söz istiyen yok, önergeleri 
I okuyoruz. 
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Yüksek Riyasete 

Birinci maddenin «B» fıkrasının aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

b) Subay olarak üniversitelerimiz ile yük
sek okullarımızda tahsil edenlerin istifalarının 
kabulü, bu üniversite ve yüksek okullarda tahsil
de geçen müddet kadar; fazla hizmet etmeleriy
le mümkündür. 

Başkanlığa 
Birinci maddenin ilk fıkrasından sonra ge

len «ancak bunlardan» tâbiri yerine (ancak 
subay ve askerî memur nasbedildikten sonra :) 
tâbirinin konmasını teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Muzaffer önal 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Baha Akşit 
arkadaşımızın tekliflerinde askerî memurlar ha-

^riç bulunmaktadır. Muzaffer Beyinki daha şü
mullüdür. Onun kabulünü istirham ediyoruz. 

REİS — Baha Akşit'in önergesini tekrar 
okutup reye araedeceğim. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — İltihak ediyo
rum ©fendim. 

REİS — O halde maddeyi tadil edilen şe
kilde okutuyorum. 

Subay ve Askerî Memurların Mecburi Hizmet
leri ve İstifaları hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muvazzaf subaylar ile askerî 
meurlar, subay ve askerî memur oldukların
dan itibaren fiilen (10) yıl askerî hizmetlerini 
yaptıktan sonra istifa edebilirler. 

Ancak subay ve askerî memur nasbedildik
ten sonra: 

a) Yabancı memleketlerde tahsil edenlerin 
ve staj görenlerin istifalarının kabulü : Mas
raf lan kendi taraflarından ödenmiş ise tahsil 
veya staj için gidiş, dönüş tarihleri arasında 
geçen müddet kadar, 

Devlet tarafından ödenmiş ise bu müddetin 
iki misli; 

b) Üniversitelerimiz ile yüksek okulları
mızda tahsil edenlerin istifalarının kabulü, bu 
üniversite ve yüksek okullarda tahsilde geçen 
müddet kadar; 
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I Fazla hizmet etmeleri ile mümkündür. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
I Etmiyenler... Madde tadilen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Lise mezunlarından tahsil 
için yaJbancı memleketlere gönderilenlerin mec
buri hizmet müddetleri aynı yılda liseden me
zun olanları Harb Okulunu bitirerek subay 
nasbedildikleri tarihten başlar. 

Bunların istifaya hak kazanmaları için, (10) 
yıllık mecburi hizmet müddetlerine ilâveten, 
tahsil için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri 
arasında geçen müddetin iki misli hizmet etme
leri şarttır. 

MALİYE KOMİSYONU REİSİ İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Efendim, Riyasetin nazarı dik
katini celbederim, bir fıkra ikinci maddeye 
alınmamış bulunmaktadır. Bu fıkra Millî Sa
vunma Komisyonu tarafından 3 ncü fıkra ola
rak dereedilen husustur. Fıkra şöyledir: «An
cak bunlardan Devletçe kendilerine yapılan 
masrafları ödiyenler, yabancı memlekette bu
lunduğu müddet kadar fazla hizmete tâbi tu
tulurlar.» 

Bu fıkranın üçüncü fıkra olarak ikinci mad
deye ilâve edilmesi lâzımdır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde yeniden oku
tuyorum: 

MADDE 2. — Lise mezunlarından tahsil 
için yabancı memleketlere gönderilenlerin mec
buri hizmet müddetleri aynı yılda liseden me
zun olanların Harb Okulunu bitirerek subay 
nasbedildikleri tarihten başlar. 

Bunların istifaya hak kazanmaları için, (10) 
yıllık mecburi hizmet müddetlerine ilâveten, 
tahsil için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri 
arasında geçen müddetin iki misli hizmet etme
leri şarttır. 

Ancak bunlardan Devletçe kendilerine ya
pılan masrafları ödiyenler, yabancı memlekette 
bulunduğu müddet kadar fazla hizmete tâbi tu
tulurlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Askerî okul talebelerinden is
tifa etmek istiyenlerin istifaları, Devletçe ya
pılan bütün okul masraflarının ödenmesine 

I bağlıdır. Ancak, bunların emeklilik hakları 
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başladıktan sonra, okul masraflarını verseler I 
bile istifaları kabul edilmez. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mecburi hizmetini bitirenle
rin istifaları derhal kabul edilir ve zaruri bir 
sebep olmadıkça terhisleri geciktirilemez. 

REİS — Madde ha'kkında söz istiyen var 
mı? 

Muzaffer önal, buyurun. 
MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendimi; 

benim te'klifim bu şekilde değildi. Doğrudan 
doğruya umumi hükümlere tâbi bir madde ola
rak ele alınmıştı. Millî Savunma Komisyonun
da askerlik vazifelerinin göstermiş olduğu muh
telif veçheler dolayısıyle bu hükmün değiştiril
mesi zarureti ve lüzumu ileni sürüldüğü için 
tasarının bu maddesi bu şekilde kaleme alındı. 

Bendeniz evvelce rıza göstermiştim. Fakat 
bilâhara öğrendim ki, on beş senesini doldur
muş olan bir subay veya askerî memur, istifa 
ettiği zaman istifası bir kararnameye raptedil
mektedir, tâyin kararnamesi gibd ki, bunlar 
Başbakanlığa gitmek suretiyle yapılmaktadır. 
Bunun sebebini öğrenmek istedim. Millî Savun
ma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği şöyle bir mü
talâa yürütmüş, demiş ki ; idari tasarrufların 
tesisi için ihtiyar edilen yol nte ise, bu 
tasarrufların ortadan kaldırılabilmesi için de 
aynı yolun takip edilmesi lâzımdır. Bir me
murun tâyini nasıl kararname ile oluyor
sa, istifası da kararname ile olmalıdır. Hal
buki umumi hayatta, sivil memurların istifası 
doğrudan doğruya, tek şartla tahakkuk eden, 
tek taraflı bir tasarruftur, bunun kabulü, tâyin 
edildiği şekildeki usullerle olmaz. . 

Bu, suiistimale uğrayacak bir madde olacak
tır. Mecburi hizmetini bitirenlerin istifaları, ka
rarnameye kalmadan vekâletçe derhal kabul edi
lir ve zaruri sebep olmadıkça terhisleri gecikti
rilemez gibi bir iki kelimenin ilâvesini lütfen ka
bul ediniz. 

REİS — Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 
bu subaylar esasen küçük rütbelidir, on sene müd
det zarfında nihayet yüzbaşılığa ulaşabilirler. 
Halen kararnameye alınmakta iseler de bizce, 
diğer memurlara kıyasen kararnameye alınmama- | 
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lan lâzımgeldîği kanaatindeyiz. Bu husus bura
da kabul edilebilir. 

REİS — Yani iltihak ediyor sunuz? 
ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — Evet efen

dim, iltihak ediyoruz. 
REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İzah eylediğim sebeplere binaen; 4 ncü mad

denin (mecburi hizmetini bitirenlerin istifaları 
kararnameye lüzum kalmadan vekâletçe derhal 
kabul edilir ve zaruri bir sebep olmadıkça terhis
leri geciktirilemez) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Muzaffer önal 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, böyle 
Wnun metinlerinde kararnamelerden bahsetmek 
1 .denizce pek doğru değildir. Yalnız komisyon 
sözcüsü, halen kararname usulü ile istifalarının 
doğru olmadığını ve istifa muamelelerinin bundan 
sonra, diğer memurlarda olduğu gibi, sadece ve
kâlet makamınca yapılmasını söylediğine göre, 
metinde bir değişiklik yapılmadan bir neticeye 
vâsıl olabiliriz. Bu itibarla teklifin reddini rica 
edeceğim. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim, 
Necip Bilge arkadaşım güzel ve yerinde ifade et
tiler. Ama tatbikata gelince; komisyon sözcüsü 
bu şekilde beyanda bulundu, Millet Meclisinin 
havası da bu şekildedir, diye bu maddeyi tatbik 
eden muhterem şahısların hiçbirisi öyle düşün
mez. Lütfetsinler de şu iki kelime oraya girsin. 

BAŞKAN — Maddeyi o şekilde tekrar oku
tuyorum. 

MADDE 4. — Mecburi hizmetini bitirenlerin 
istifaları kararnameye lüzum kalmadan vekâletçe 
derhal kabul edilir ve zaruri bir sebep olmadıkça 
terhisleri geciktirilemez. 

REİS — Maddeyi tadil şekliyle oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Fevkalâde hallerde ve harbde 
subay ve askerî memurların istifa muameleleri 
Bakanlar Kurulu karariyle fevkalâde halin veya 
harbin sonuna kadar tehir edilebilir. 

Yukardaki fıkra hükmü gedikli subay ve ast
subayların istifaları halinde de tatbik edilir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum. 
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REÎS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, anlayabildiğime göre «fevkalâde hal
lerde ve harbde subay ve askerî memur
ların istifa muameleleri Bakanlar Kurulu ka-
rariyle fevkalâde halin veya harbin sonuna ka
dar tehir edilebilir. Yukardaki fıkra hükmü ge
dikli subay ve astsubayların istifaları halinde de 
tatbik edilir.» deniliyor. 

Şimdi Fevkadâle ahval vaır mı? yok mu? 
(Var sesleri). Bir kere meclisin bunu bilmesi 
lâzımdır. Ben bilmiyorum, fakat kanun yapı
lırken vâzıı kanunun bunu bilmesi lâzımdır. Var 
ise var, fakat Server Somuncuoğlu arkadaşımız 
yok diyor, Necip Bilge arkadaşımız var diyor. 
Bu arkadaşların her ikisine de itimadımız var. 

Yarın bir subay kalkıp da, bu kanun çıktı di
ye müracaat ederse, MJililî Savunma Vekâleti 
Fekalâdlö hal var diye tehir edeceki mi, 'etmiye-
eeki rai? Bunun eevabnun, fetvasının verilmesi 
lâzrmgelmez mi? 

MUZAFFER ÖNAL (Tıo'kad) — Efendim 
bu madde Emekli Sandığı Kanununun geçici 
maddesinde aynen baki olduğu için biz de ay
nen buraya almak mecburiyetinde kaldık. Bu
dan, fevkalâde ahvalde subaylar istifa edemez
ler diye bir mâna çıkmaz. 

Heyeti Vekile karariyle subayların istif ı 
durdurulabilir. Ancak fevkalâde ahval var u.-. 
ye, bugün Millî Korunma Kanunundaki fevkalâ
de ahval burada tatbik edilemez. Ve Emekli San
dığı Kanunundaki muvakkat maddeyi aynen al
mak zorunda kaldık. Çünkü mütaakıp madde
de bunu kaldırmış oluyoruz efendim. 

REİS — Komisyon, buyurunuz efendim, su
aller sorulacak. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 
Emekli Sandığı Kanununda bu hüküm var za-
tien « Harbe hazırlık devresinde subayların isti
fanameleri, durumun inkişafına, tehlikenin geç
mesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin başlan
gıç ve bitimıi Bakanlar Kurulunca belirtilir ». 
Bakanlar Kurulunca terilen, bu hükme istina
den subaylar istifa edebiimiektedirler ve istifa
ları kabul edilimetkedir. 

REÎS — Refik Şevket Bey buyurunuz, suali
nizi sorunuz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Hallo-
lundu. -
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HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Bu 

bahsettikleri hüküm Emekli Sandığı Kanunun
da bulunduğuna ve halen de meriyette olduğu
na göre buraya da alınmasına neden lüzum gö
rülmüştür? 

SÖZCÜ ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — 
Sarahat olisun diye konmuşdur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, tavazzuh lâzımdır. Emekli Sandığı 
Kanununda hüküm varmış, o, başka bir kanun
dur. Burada ne deniliyor? « Fevkalâde hallerde 
ve harpte ...» Arkadaşlar, fevkalâde halin bitti
ği var mı ? Görüyorsunuz eayır cayır kumandan
lar gelip gidiyorlar. Bu, fevkalâde hal demek
tir. Bu vaziyette bu kanuna ne lüzum var? Mil
lî Savunma Vekâleti, istediği zaman, bu husus 
için müracaat edecek subaym, Bakanlar Kuru
lundan karar almak lâzımdır diye, istifasını ka
bul etmiye"cektir ki, bu birtakım rahatsızlıkla
rın çıkmasına sebep olacaktır. Kanun çıktı da, 
oldu da, olmadı da diye hukukçulara, avukatla
ra gidecek, böyle midir, değil midir, diyecek. 

Bu kanun tatbik edilmiyeçekse çıkartmakta 
fayda yoktur. Tatbik edilecekse bu hükmü 
va'zetmekteki mânayi tefehhüm etmetken âci-
zim. Yüksek huzurunuzu rahatsız ettim. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 

fevkalâde hal mevcuttur. Bunun mevcut oldu
ğunu, aynı zamanda Millî Korunma Kanunu
nun Bakanlar Kuruluna verdiği salâhiyete is
tinaden bu kurulun, fevkalâde hal mevcuttur, 
demesinden anlıyoruz. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere Millî Ko
runma Kanunu, ne zaman fevkalâde halin baş-
lıyacağmı, ne zaman biteceğini Bakanlar Ku
rulu tâyin eder, demiştir. Bakanlar Kurulu bu
gün fevkalâde halin mevcut olduğunu tesbit 
etmiştir. Bu itibarla fevkalâde hal mevcuttur. 

Şimdi burada işin prensibini vaz'ediyoruz. 
On beş senede istifa etmek salâhiyeti vardı su
bayın. Bu kanun bunu on seneye indiriyor. 
Bu, işin prensibidir. Bunu prensip olarak ka
bul etmekte ben de şahsan hiçbir mahzur gör
mem. Ve reyimi de kullanacağım. Ama, işin 
bir de memleketin nizamı âmmesi bakımından 
bîr cephesi vardır.. Fevkalâde hal, olduğuna Ba
kanlar Kurulu, bir kanunun kendisine verdiği 
yetkiye istinaden karar verirse öyle bir za
manda elbette ki ; subayın istifa hakkı tahdide 
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uğrar. Prensip bir tarafta durur. Binaenaleyh 
fevkalâde halin devamı müddetince prensibin I 
tahdidi yetkisini Hükümet haiz olmalıdır, ni
zamı âmme ve memleketin umumi menfaati 
için. Burada istenilen şey, öyle anlaşılıyor ki; 
prensip olarak müddeti 10 seneye indirmek fa
kat fevkalâde hallerde bunu tahdit ederek 
Hükümete istifa taleplerini kabul etmemek yet
kisini vermek. Buradaki dâva budur. 

Şimdi bu kanun değişirse ve müddet 10 se
neye inerse bugünkü hal içinde bir değişik
lik olacak mıdır? Olmıyacaktır. Çünkü 15 se
nede de olsa yine istifa edemez, 10 senede de 
olsa keza istifa edemez. Hattâ beş seneye de 
indirmiş olsak yine bu hakkını istimal edemez. 
Ama, bu demek değildir ki, işin prensibini hal-
letmemişizdir. îşin prensibini kabul etmişiz, 
10 seneye indirmişizdir Arzettiğim gibi Hükü
mete umumi menfaatin muhafazası bakımından 
bir salâhiyet tanımışız Bu salâhiyet gayet ye
rindedir. 

Bu tadille hiçbir şey yapılmıyor, subayla
rın vaziyetinde bir değişiklik olmamıştır. İn
dirdiniz ama ne yaptınız, gibi bir vaziyet varit 
değildir. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek iste
dim. 

(BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce, buyurun. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ar

kadaşlar, Millî Korunma Kanunu çıktıktan son
radır ki (fevkalâde hal) terimi ortaya atıldı. 
(Fevkalâde hal) in ne mânası olduğunu ve ne 
şekilde bunun tanınması lâzımgeldiğinin İcra 
Vekilleri Heyetince Millî Korunma Kanununa 
göre îcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edi
leceğini 4276 sayılı Kanun tâyin etmiştir. Millî 
Korunma Kanunundaki metni şudur: Fevkalâde 
hallerde Devletin bünyesini iktisat ve millî mü
dafaa bakımından takviye maksadiyle îcra Ve
killeri Heyetine, bu kanunda gösterilen şekil ve 
şartlar dairesinde vazife ve salâhiyetler veril
miştir, deniyor. îşte bu terim, burada kullanı
lıyor. Fakat, numarasını hatırlıyamadım, asker 
arkadaşlar daha iyi bilirler, galiba 4327 midir, 
müstakil bir kanundur. Çünki Askerî Ceza Ka
nununda «fevkalâde hal» tâbiri, muahhar ta
dilâtla kabul edilmiştir. Bu itibarladır ki fev
kalâde hal, Hükümetin telâkkisine bağlı bir hal
dir. Yani bugün Millî Korunma Kanununu 
kaldırdık, dedik mi fevkalâde hal de mürtefi 
olur. Ve numarasını hatırlıyamadığım kanunda j 
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da bu böylece mezkûrdur. Millî Korunma Ka
nunu meriyette bulunduğu müddetçe fevkalâde 
hal devam eder demektir. Çünki Askerî Ceza 
Kanununda fevkalâde hallerde suç irtikâp eden
ler hakkında müşeddit sebepler mevcuttur. Bu 
itibarla bu kanundan gayrı hususi bir kanunda 
bu vaziyeti takviye etmiş bulunmaktadır. Ve 
bugün fevkalâde hal vardır. Ama burada: «ede
bilir» fiili iktidarisi yazılıdır. Bu fıkra kabul 
edildiği takdirde, Millî Savunma Bakanı di
lerse istifasını kabul eder, dilemezse istifayı 
kabul etmez. Bu vaziyete göre artık komisyon 
ve teklif sahipleri söz söylesinler. 

REİS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize)—Efendim, bu fev

kalâde hal İkinci Cihan Harbinde de aynen cari 
idi ve bu kanunun hitama ermesi dolay^siyle ye
dek subayların hizmeti müddetleri Heyeti Vekile 
karariyle iki sene temdit edilmişti. Fevkalâda 
halin mevcut olduğu sırasında istifa edeceklerin 
istifalarının kabulü, Vekiller Heyetinin kara
rma vabestedir. Binaenaleyh Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinin kaldırılması da 
Bakanlar Kurulunun kararma vabestedir. Be
nim mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — (Komisyona hitaben) ; komisyon bu 
hususta ne düşünüyor? 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Metinde mu
tabıkız. 

REİS — îzzet Akçal. 
MALÎYE KOMİSYONU REÎSÎ ÎZZET AK-

§AL (Rize) —• Efendim; fevkalâde halin ilânı 
muayyen bir şekle bağlıdr. Kanun hükümlerine 
göre ilân edilir. Fevkalâde hal ilân edildkten 
sonra îcravekilleri Heyeti bir kararla bunu te
hir edebilir. Komisyonun maksadı budur. Millî 
Savunma Komisyonu ile Maliye Komisyonu me
tinde mutabıktır. 

REİS — Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen-

dim; söz alan muhtelif arkadaşlar, üzerinde 
durulması lâzımgelen noktaların mevcut bulun
duğunu, izahata ihtiyaç hâsıl olduğunu, ifade 
ettiler. 

Fevkalâde hal nedir? Millî Korunma Kanu
nuna göre ilân edilen hal midir; yoksa bask* 
bir şey midir? Bu husus tavzih edilmedi. Hâ
mid Şevket Bey de işaret ettiler; durum açıklan
dıktan sonra, gerek komisyonun, gerek Hüküme
tin ve gerek teklif sahibinin verdiği izahlar 
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mukm olmadı. Ben bu izahata rağmen fikrimi 
değiştinniş değilim, reyimi kullanacak durumda 
değilimuBir kere bu fevkalâde haller Millî Ko
runma Kanununda tasrih editen hallere mi mün
hasırdır? Yoksa askerî statüde değişiklik yapma
yı mümkün kılan diğer kanuni salâhiyetleri kul
lanmayı mümkün kılan haller de mevzuubahis 
midir? Hatırımda kaldığına göre, Kemal Balta 
arkadaşımız da temas ettiler, altı ay yapmamız 
lâzımgelen fiilî hizmetimizi iki buçuk seneye ka
dar bilmem hangi kanuna göre uzattılar. Böyle 
bir hüküm mevcut ise, böyle bir salâhiyeti müm
kün kılacak hüküm mevzuatımızda varsa bu ka
nunda neden fevkalâde haller diye bu salâhiyet 
kapısı açık bırakılıyor. Bu cihetler iyice açıklan
madıkça, ben şahsan ve bâzı arkadaşlarımız, benim 
gibi, reylerimizi salâhiyetle kullanabilecek bir 
duruma gelemiyeceğiz. 

HÂDi HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, «Fevkalâde hal» terimi bir tek kanun
da mevcuttur; bu kanun Millî Korunma Kanu
nudur. Millî Korunma Kanunu, fevkalâde halin 
mevcut olup olmadığını tâyin etmek yetkisini 
Hükümete bırakmıştır. Binaenaleyh Hükümet 
Millî Korunma Kanununa istinaden fevkalâde 
hal var dediği zaman, bütün kanunlardaki fev
kalâde hal ifadesini ona bağlamak, ona atfetmek 
icabeder. Hangi bir kanunda fevkalâde hallerde 
şöyle olur, fevkalâde hallerde böyle olur 
dediği zaman, böyle bir hüküm gördü
ğümüz zaman şunu anlayarağız ki, Mil
lî Korunma Kanununa göre Hükümet, 
fevkalâde hal var demiştir. Hiçbir ka
nundaki fevkalâde hal bundan başka bir mâna 
taşımaz. Şimdi burada 15 seneyi prensip olarak 
10 seneye indiriyoruz. Ancak Hükümet, fevkal
âde hal var demiş ise fevkalâde hallerde veya 
harbde subay ve askerî memurların istifa mua
meleleri durdurulur, dememiş. Fevkalâde hal ol
masına rağmen istifa muameleleri kabul edile
bilir. Ancak, şimdi bu, başka bir rejim, yahut 
başka bir yol, böyle bir halde dahi İcra Vekilleri 
Heyeti karar verirse istifa muameleleri durdu
rulabilir. Yani fevkalâde halde dahi, normal ola
rak ayrıca İcra Vekilleri Heyetinin kararı olma
dıkça, istifa muamelesi durdurulmıyacaktır. Ama 
fevkalâde halde İcra Vekilleri Heyeti, istifa mua
melelerini durduruyorum dediği zaman, tehir 
edilebilecektir. Yani İcra Vekilleri Heyetinin 
birinci kararı, fevkalâde hal var demesine mâ-
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tuftur. İkinci kararı, lüzum gördüğü takdirde, 
bu halde ben istifaları durduruyorum demesine 
matuftur. 

Binaenaleyh, bu iki ayrı ayrı kararı birbirine 
karıştırmamak lâzımdır. Bu noktayı tavzih için 
noktai nazarımı arzetmiş bulunuyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Komisyondan bir sual rica edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu maddeye nazaran, «tatbikatı kanuniyede bir 
statü vaziyeti mi derpiş edilmektedir?» Bakanlar 
Kurulu, böyle bir statü ile;salâhiyetine istinaden 
fevkalâde hal vardır diyerek yekûn olarak veya 
umumi olarak tehir ediyorum mu diyecek, yoksa 
münferit olarak mı muamele yapacaktır? 

REİS — Komisyon, buyurun. 
SÖZCÜ MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâ

zığ) — Efendim; Millî Korunma Kanununun 
birinci maddesi fevkalâde hali tarif ediyor. 

Madde : 1 
Fevkalâde hallerde Devletin bünyesini iktisa-

den ve Millî Savunma bakımından takviye mak-
sadiyle İcra Vekilleri Heyetine bu kanunda gös
terilen şekil ve şartlar dairesinde vazife ve salâ
hiyetler verilmiştir. Fevkalâde hali şöyle tarif 
ediyor : 

Kısmi seferberlik, Devletin harbe girmesi ih
timali, Türkiye Cumhuriyetini alâkalandıran ya
bancı devletler arasındaki harb hali, fevkalâde 
hallerdir. Bunlar malûm ve muayyen. Ancak, be
şinci maddede, fevkalâde hallerde subay ve aske
rî memurların istifa muameleleri, Bakanlar Ku
rulu karariyle fevkalâde hal, harb sonuna kadar 
tehir edilebilir, diyor. Eğer buna lüzum görmez
se, kadrosuna ihtiyaç kalmazsa bunu serbest bı
rakır. Nitekim, halen de fevkalâde, hal mevcut 
olmasına rağmen istifayı serbest bırakmıştır. Bu 
hususta vuzuhsuz bir şey yok, zannediyorum. Ay
nen kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Refik Şevket İnce. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Demin 

de burada izah edildiği veçhile fevkalâde halin 
hukuk bakımından hâlâ devam etmekte olduğu
nu inkâr etmek kabil değildir. Binaenaleyh bu 
metnin aynen kabulü halinde dah'i bir çok zorluk
ların çıkması vaziyetini de göz önünde tutmak 
ve belki yukardaki maddelerle vermiş olduğumuz 
salâhiyetlerin tehiri gibi bir durumla karşılaş
mak ihtimali akla gelebilir. Onun için, fevkalâde 
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ahval, tâbirini kullanıp da böyle bir teşevvüşje | 
meydan vermektense, zaruret halinde, îcra Ve
killeri Heyeti istifa muamelelerini tehir edebilir, 
d'iyelim. 

HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Daha fena 
olur. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Za
ten fevkalâde ahval bir zaruretin ifadesidir. Bu 
şekilde tasrih edersek daha salim olur. Biliyo
rum encümen arkadaşlarımız buna ne diyecekler
dir. 

REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ. ÇOBANOĞLU (Erzurum) _ Arka

daşlar, matlup olan keyfiyet hizmeti mecburenin 
10 seneye indirilmesidir. Bunu son maddeyle 
böyle kaydüşarta alacak olursak bunun birçok 
gürültüyü mucip olacağı aşikârdır. Bundan 
8 - 10 sene evvel böyle bir vaka geçti, îcra Ve
killeri Heyeti kapıyı açtı, kendi adamlarını dı
şarıya salıverdi, ondan sonra kapıyı kapadı. 
Onun için bunu, son maddeyi büsbütün kaldır
mak, kapıyı açık tutmak lâzımdır. Hükümet 
mütehassıs yetiştirsin. Burada* ne olacaktır, son 
maddeyi kaldırdığımız gibi kendine güvenenler 
istifalarını verecekler, bizim askerî hastane
lerde mütehassıs kalmıyacak hepsi sivil hasta
nelere geçmiş bulunacaklar. Biz 5 - 6 sene sı
kıntı çekeceiz. Mütehassıs kadrosunu geniş tuta
rız, yetiştiririz. Bu suretle mesele de biter. 
Heyeti Vekilenîn kararına bırakmak doğru de
ğildir. 

REÎS — Rifat Taşkın. 
RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim; 

fevkalâde hal tâbiri, askerî hukukta bir âlem ol
muştur. Zaruret hali dersek, işi daha büyük ve 
vâsi şekilde tutmuş oluruz. Hattâ Askerî Ceza 
Kanununun tatbikatında fevkalâde haller var
dır, orada fevkalâde hal için ayrı ve hususi bir 
kanunla tarif de yapılmıştır. Onun için fevka
lâde hal artık askerî bir ifade hali olmuştur. Bu 
da Askerî Ceza Kanununda yerini bulmuştur. 
Yoksa zaruret hali diyip geçersek daha vüsat ver
miş oluruz. Bu itibarla fevkalâde hal tâbiri kal
malıdır. 

MALÎYE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ M. DA-
ÎM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar; 
Komisyon yalnız fevkalâde hal ile, harb halin
de istifanın tehirini kabul etmiştir. Başka hiçbir 
zaman, hiçbir zaruret karşısında istifanın tehi
rini, veyahut da tahdidini düşünmemiştir. Fev- | 
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kalâde hal veyahut da harb halinde Bakanlar 
Kuruluna bir hakkı hıyar tanınmıştır, tehir 
edebilirler denmiştir. Eğer tehir etmek istiyor
larsa; bir kararname ile tehir ederler. Veya 
çıkarılan o tehir kararnamesini kaldırmak isti
yorlarsa yeni bir kararname ile kaldırırlar. Ve 
esasen tatbikat da böyledir. Bir kararname ile 15 
seneyi dolduran subayların istifaları fevkalâde 
hal dolayısiyle kaldırılmıştı. Fakat; takriba 3 
sene evvel çıkan bir kararname ile istifalar ka
bul edilmektedir. Fevkalâde hal varsa, Bakan
lar Kurulu isterse istifaları tehir edebilir. Bu 
bütün subaylar içindir, şahsi değildir. Âm ve 
ve şâmil bir karar olması lâzımdır. 

Şimdi Feridun Fikri Beyin sualine cevap ve
riyorum : 

Bütün subaylar için Hükümet bir kararname 
çıkarır. Fevkalâde hal veya harb dolayısiyle is
tifalara müsaade etmiyorum der. Ve istifalar bir 
kararname ile durdurur. Bu durum harb ve 
fevkalâde hale maksurdur.. 

Komisyon adına söylüyorum. 
REÎS — Bir teklif vardır, okuyoruz. 

Reisliğe 
Arzettiğim sebebe binaen maddenin birinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini teklif ede
rim : 

Manisa 
Refik Şevket îce 

Zaruret halinde îcra Vekilleri Heyeti Kara-
riyle istifa muameleleri tehir edilebilir. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMÎSYONU SÖZCÜ
SÜ MEHMET ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — 
«Fevkalâde hal» tedvin edilmiş, tarif edilmiş, 
vazıh bir hükümüdür. Hal bole iken bunu «za
ruret hali» diye gayrimuayyen, etrafı pek bel
li olmıyan bir vaziyete getirmeye taraftar de
ğiliz; her iki komisyon adına arzediyorum. 

REÎS —• Değiştirgeyi oynuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değiştirge naza
ra alınmamıştır. 

MADDE 5. — Fevkalâde hallerde ve harbde 
subay ve askerî memurların istifa muameleleri 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle fevkalâde halin 
veya harbin sonuna kadar tehir edilebilir. 

Yukardaki fıkra hükmü gedikli subay ve ast
subayların istifaları halinde de tatbik edilir. 

. REÎS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — 5434 sâyüı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 83 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Komisyon
dan bir sual. 

REİS — Madde dolayısiyle bir sual sormak 
istiyorlar. (Hangi komisyondan, sesleri). 

Müzakere edilen metin, Maliye Komisyonu
nun metni olduğu için o encümen cevap vere
cektir. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşı
mızın teklifinde bu 83 ncü maddeden başka 
5619 sayılı Gedikli, Erbaş Kanununun 17 nci 
maddesinin kaldırıldığı da yazılıdır. Millî Sa
vunma ve Maliye komisyonları bunu kaldırmış
tır. Fakat esbabı mueibesini mazbatalarında gö
remedim. 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET DAİM SÜALP (Siird) — Teklif sahibi 
müsaade ederseniz izah etsin. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) —. Efendim, 
ben bu kanun teklifini Meclisi Âliye takdim et
tikten sonra Yüksek Meclisin kabul ettiği bir 
Gedikli Erbaş Kanunu çıktı. Orada mecburi 
hizmetleri 9 seneye indirildi. Daha evvelce bu 
kanun dolayısiyle bunu oradan çıkardım. 

REİS — Esasen.5619 sayılı Kanun o hükmü 
kaldırmıştır. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Kaldırılmış 
demek? 

REİS— Maddeyi kabul buyuranlar.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Mütte
fik Devletler Üe Japonya arasında Yaşington'da 
imzalanan ve Japonya üe Barış Andlaşmasının 
15 nci maddesinin (a) fıkrası tahtında tahaddüs 
edecek ihtüâflann halline dair olan Anlaşmanın 
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onanması hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/471) [1] 

REİS — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devlet
ler ile Japonya arasında Vaşington'da imzala
nan ve Japonya ile Barış Andlaşmasının 15 nci 
madde (a) fıkrasının tatbikından doğacak ih
tilâfların halline dair olan Anlaşmanın onanma

sı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ve di
ğer Müttefik Devletlerle Japonya arasında Va-
şington'da imzalanan ve Japonya ile Barış And
laşmasının 15 nci maddesinin (a) fıkrasının tat
bikından doğacak ihtilâfların halline dair bulu
nan Anlaşma onanmıştır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirümesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/484) [2] 

REİS — Efendim, raporda ivedilikle görüş
me teklifi var idi. Evvelce öncelik teklifini He
yeti Aliyeniz reddetmiş bulunuyordu. İvediliği 
kabul buyuranlar., lütfen işaret etsinler.. İvedi
lik teklifi kabul edilmemiştir. 

Tümü hakkında Ahmet Başıbüyük, buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte-

j rem arkadaşlar, bulgun kanunların tatbiki ba-
| kınımdan tevhiti içtihat müessesesinin haiz ol-

[1] 89 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 95 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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duğu ehemmiyet pek büyüktür. Aşağı yukarı 
mahkemelerde kararlar, tevhidi içtihat mües
sesesinden çıkan kararlara, Temyiz Mahkeme
sinden çıkan kararlara istinat ettirmek sure
tiyle verilmektedir. Kanun metinlerinden da
ha çok Mahkemei Temyiz içtihatları üzerinde 
durulmaktadır. Çıkarılan birçok kitaplar da 
bunun açık bir misalini teşkil ediyor. Hal 
böyle olduğu halde muhterem arkadaşlar, Tem
yiz Mahkemesinin birçok dairelerinin kararla
rı, değişen reis ve azalarına göre âdeta her ay 
baksa başka şekiller almaktadır. Ve böylece 
bir dairenin kararı, diğer bir dairenin kararı
nı nakzeder vaziyete gelmiş bulunmaktadır. Bu 
yüzden birçok işler, Mahkemei Temyizden bir
birini nakzeder vaziyette çıktığı için sürünce^-
mede kaldığı gibi, ayrıca mahallî mahkemeler
de de işlerin birikmesine sebep olmaktadır. 
Şöyle ki ; Hâkimler Kanununa göre hâkimler, 
bilhassa Mahkemei Temyizden almakta olduk
ları notlarla terfi edebilmektedirler. Hâkim
ler, birbirine zıt kararlar dolayısiyle hangi ka
rar tatbik edileceği hususunda çok zaman şa
şırıp kalmaktadırlar. Mübayin kararlar dolayı
siyle, meselâ Orman Kanununun 105 nci mad
desi Temyiz Mahkemesi îkinci Ceza Dairesin
de şu şekilde, Dördüncü Ceza Dairesinde baş
ka türlü bir karara bağlanmış olduğu içindir 
ki, fena puvan almamak için hâkimler, bu işi 
talikten talika uğratmaktadırlar. Bu içtihat 
meselesini esasa bağlamak için tevhidi içtihat 
müessesesini faal bir vaziyete getirmek zaru
reti karşısında bulunuyoruz, Halen Mahke
mei Temyiz bütün dairelerinin iştirakiyle çalış
makta olan tevhidi içtihat müessesesi senenin 
bâzı günlerinde ancak toplanabilmekte ve ora
da birbirine mübayin pek çok kararlar, bir
kaç tanesi müstesna, yekdiğerini nakzeden ka
rarlar pek çok bulunmaktadır. 

Hidayet Aydıner arkadaşımızın Yüksek 
Meclise takdim ettiği teklifle bu işin süratlen
mesini ve esaslı bir sekile sokulmasını istemek
tedir. Bugünkü halde gerek ceza ve gerekse 
hukuk daireleri toplanarak tevhidi içtihat ka
rarı alınmaktadır. Arzettiğim gibi, hukuk me
selelerinde ceza dairelerinin, ceza meselelerin
de hukuk dairelerinin fazlasiyle vukuf peyda 
ettikleri meselelerde uzun münakaşalarla va
kit geçirmeleri dolayısiyle tevhidi içtihat ka
rarlarının çıkması uzamakta ve böylece mah-
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kemelerde işler sıra beklemektedir. Hidayet 
Aydıner arkadaşımızın dedikleri, ihtisas saha
sına intikal ettirilmesidir. Ceza dairelerinin 
hepsinin toplanması tevhidi içtihat kararının 
verileceği esasını ortaya koymuş bulunmakta
dır. Şimdi, ceza .dairesinin birinci, ikinci, üçün
cü, dördüncü dairelerinin, bunlara zıt karar
ları, ceza heyeti umumiyesini bir araya topla
mak suretiyle tevhidi içtihadı, bu işi hallede
cektir. Keza hukuk daireleri bir araya topla
narak, muhtelif hukuk dairelerinin birbirine 
mübayin kararlarını görüştükten sonra, bun
ları bir esasa bağlıyacaktır. Bu itibarla ar
kadaşımızın önümüze getirmiş olduğu bu tek
lif, bilhassa tatbikatı süratlendirme ve kanun
ların tatbikatında, bilhassa istinaf mahkemele
rinin kabulünden sonra büsbütün bir çıkmaza 
girmek ihtimali olan tevhidi içtihat müessese
sine böylece bir hız vermiş olacaktır. Bu itiL 

barla kanunun kabul edilmesini rica ediyorum. 
SÖZCÜ ŞEMÎ ERGİN (Manisa) — Kanun 

teklifinin esbabı mucibesini Ahmet Başıbüyük 
arkadaşım ifade etmiş bulunuyorlar. Kendile
riyle beraberiz. Bir hata eseri olarak bu şekilde 
gelmiştir. Başlıkta «Temyiz Teşkilâtının Tevsiine 
dair kısmının» Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi «şeklinde, 
birinci maddenin» Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
şeklinde tashih edilmek suretiyle kabulünü rica 
ediyorum. 

REÎS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair 1221 sayılı 
Kanunun sekizinci maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Teşkilâtının Tevsiine 
dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 8. — Dairelerden biri kendisinin 
veya mensup olduğu kısımdaki bir dairenin be
lirmiş içtihadından dönmek ister veya dönmüş 
olduğunu gösteren bir karar vermiş bulunur
sa, daire reisi, içtihatların birleştirilmesini ge
rekli kılan sebepleri açıklayıcı raporunu ve 
karar örneklerini birinci reisliğe verir. Bi-

— 236 



B ; 41 1 1 . 2 
rinci reis ihtilâf halinde bulunan diğer daire- I 
nin yazılı düşüncesini de aldıktan sonra kısım 
umumi heyetince bir karar verilmek üzere bir 
hafta içinde o kısımdaki hâkimlere damıtır. 

Yukardaki fıkrada gösterilen hal, (kısım 
umumi heyetleri) veya bir umumi heyete mensup 
daire ile umumi heyeti veya diğer umumi heyet- I 
teki daire veya (umumi heyetler arasında) olur- I 
sa ihtilâf, iki umumi heyetin birleştiği büyük I 
heyette yukardaki fıkrada gösterilen şekilde I 
halledilir I 

Yukarıki fıkra ile aşağıdaki fıkrada göste- I 
rilen ihtilâfları birinci reislik kendiliğinden I 
veya alâkalıların müracaatı ile öğrendiği takdir- I 
de gereken muameleler bu maddedeki hükümle- I 
re göre yapılır. I 

Kısım umumi heyetleri veya büyük heye- I 
tin içtihatların (birleşmesi) suretiyle verilmiş I 
kararlarından birinin değiştirilmesini veya kaldı- I 
nlmasıııı gerekli kılacak sebeplerin ortaya çık- I 
tığı birinci reisliğe yapılacak müracaatta müs- I 
tenidatı ile bildirilirse reisjik bu isteği ihtiva I 
eden dilekçe veya yazıyı aijt olduğu kısım umu- I 
mi heyetine veya büyük heyete verir. I 

Gösterilen sebeplere göre verilmiş karardan I 
dönülmeyi gerektirecek bir hal bulunduğuna I 
heyetin mutlak ekseriyeti ile karar verilirse I 
esas hakındaki müza*kere ve münakaşaya baş- I 
teaır. I 

Büyük Heyette ve kısım umumi heytelerin- I 
de içtihatların birleştirilmesi için yapılacak mü- I 
zakerelerde heyetlere iştirak eden dairelerden | 
her birinin topluluğu altı sayılmak suretiyle I 
toplamının üçte ikisinin mevcut bulunması veri- I 
leeek kararlarda mevcudun üçte ikisinin birleş- I 
mesi gerekir. I 

Karar ekseriyeti olmıyan hallerde müzake- I 
re sonraya bırakılır, ikinci müzakerede de bu I 
ekseriyet olmazsa mutlak ekseriyetle karar ve- I 
rÖir. I 

Kısmı umumi heyetlerinde ve Büyük Umumi I 
Heyette içtihatların birleştirilmesi suretiyle ve
rilen kararlar, mümasil hâdiselerde bütün mah- I 
kemeleri bağlar. * 1 

İçtihatların birleştirilmesi kararlarında ce- I 
za işlerinin müzakere ve münakaşasında Oum- I 
huriyet Başmüddeiumumisi de hazır bulunur I 
ve reye katılır. I 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, burada bir «mutlak ekseriyet» tâbi-i | 
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var. Ne demek mutlak ekseriyeti. Mutlak ekse
riyetin mânası yok... Yani ikinci birleşimde ni
sap olacak mı, olmıyacak mı? Nisap olacaksa 
mutlak ekseriyetten maksat nedir! Yarın Mah-
kemei Temyizi müşkül durumda bırakmıyalım. 
Bu «mutlak ekseriyet» den maksut ne ise izah 
edilsin? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bende
niz 8 nci-maddenin ikinci fıkrasında bir teker
rür olduğunu zannediyorum, bu huşunun izahını 
rica edeceğim. 

Burada deniyor ki: Yukardaki fıkrada göste
rilen hal kısım umumi heyetleri veya bir umu
mi heyete mensup daire ile umumi heyet veya 
diğer bir umumi heyetteki daire veya umumi 
heyetler arasında olursa . . . . » 

Görüyorsunuz ki (olursa) kelimesinden evvel 
(umumi heyetler) diye bir tâbir geçmektedir. 
Bir de yukarda (yukardaki fıkrada gösterilen 
hal kısım umumi heyetleri) arasında vukuagele-
lecek ihtilâfa ait hüküm bu suretle iki defa 
geçmiş oluyor. Bu itibarla, yukardaki kısım 
heyetleri, bir aşağıda ki umumi heyetler ara
sında, olursa diye iki defa söylenmiş oluyor. 
Yanlış anlaşılmaması için Komisyon Sözcüsünün 
tavzihini rica ediyorum. 

Sonra dördüncü fıkrada birleşme kelimesi 
geçiyor ki, diğer fıkralarda bu; birleştirilmesi 
şeklinde konulmuştur. Buradaki birleşme keli
mesinin birleştirilmesi şeklinde değiştirilmesini 
rica edeceğim. Çünkü burada deniyor ki; kısmı 
umumi heyetleri veya büyük heyetin içtihatla
rın birleşmesi suretiyle verilmiş kararlarından... 

İçtihatların birleşmesi suretiyle verilmiş 
karar şeklinde almak icabeder. 

Yukardaki fıkrada daima bu kelime birleşti
rilmek şeklinde geçmiş olduğu için burada da ay
nı şekilde, birleştirilmesi şeklinde olması lâzım-
gelmektedir, bunu rica ediyorum. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu, buyurun. 
NUSRET KİRÎŞCİOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar; büyük heyette, bir kısım 
umumi heyetlerde içtihatların birleştirilmesi için 
yapılacak toplantıda iki nisap vardır. Biri; içti
ma nisabı, diğeri ise karar nisabı. 

İçtima nisabı, her iki halde, yani kanunun 
son fıkranın birinci cümlesinde yazılıdır. Bu 
itibarla Feridun Fikri Bey arkadaşımızın tered
düdü yerinde değildir. İlk toplantıda içtima nisa-
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bı bulunduğu halde toplanamayıp da karar nisabı 
temin edilemezse o gün karar ittihaz edilemez. 
ikinci toplantıda içtima nisabı şarttır. Artık ka
rar nisabı mutlak ekseriyettir. Yani üçte iki ek
seriyettir. Bu itibarla Feridun Fikri Beyin te
reddüdü kanaatimce yerinde değildir. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Yani toplantı ni
sabı daima üçte ikidir. 

NUSRET KlRÎŞClOĞLU (Devamla) — 
Evet, üçte ikidir. Ancak ikinci toplantıda karar 
nisabı mutlak ekseriyettir. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Sözcü arkadaşımız buna cevap versinler. Çünkü 
şahsi olarak konuştu. Meselenin mekanizması ta-
ayün etsin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa) — Feridun Fikri Beyefendi 
arkadaşımızın tereddütlerini arkadaşım Nusret 
Kirişcioğlu cevaplandırmış bulunuyorlar. 

. Bu fıkraya göre, büyük heyette ve kısım 
umumi heyetlerinde içtihadın birleştirilmesi için 
yapılacak müzakerelerde heyetlere iştirak eden 
dairelerden her birinin topluluğu altı sayılmak 
suretiyle toplamanın üçte ikisinin mevcut bulun
ması verilecek kararlarda mevcudun üçte ikisinin 
birleşmesi gerektir. 

Demek ki ilk toplantıda toplanma nisabı mev
cudun üçte ikisi, ve karar nisabı da bu toplan
tıya iştirak eden arkadaşların üçte ikisi
dir. İkinci toplantıda, karar ekseriyeti olmıyan 
hallerde, bu toplantıya göre karar nisabı bulun
mazsa müzakere sonraya bırakılır. İkinci müza
kerede bu ekseriyet olmazsa mutlak ekseriyetle 
karâr verilir. Toplanma nisabı, birinci maddede 
gösterilen toplanma nisabının aynıdır, ancak ka
rar nisabı, ikinci defada ekseriyettir, yarıdan 
bir fazlasıdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ne demek ekseriyet? 

SEMİ ERGİN (Devamla) — Mevcudun ya
rıdan bir fazlasıdır. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Yani mevcut ne demektir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGlN (Manisa) — İştirak eden. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
İştirak eden, pek'i. Ya salondan birisi dışarıya 
çıkarsa. 

BEİS -— Mevcut sayılmaz. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGlN (Manisa) — Karar anında reye iştirak 
edenlerin yarısından bir fazlasının mutlak ekse
riyetiyle. 

FERİDUN F lK Rl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Şimdi ikinci görüşmede yine ayniyle üçte iki ya
ni adedi müretteb'in üçte ikisi aranacak. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Vücudu arana
cak. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Vücudu aranacak. Fakat müzakere başladı. Üçte 
iki olmadı. Mutlak ekseriyet dediğiniz adedi mü-
rettep midir? O anda salonda mevcut olanın ek
seriyeti midir? 

Adedi müretteple toplantıyı yaptık. O sırada 
salondan birisi çıktı, mübaşeret nisabının ekseri
yeti mutlakasma mı itibar olunacak yoksa salon
daki mevcuda mı? 

ADALET KOMİSYONU, SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGlN (Manisa) — Salondaki mevcudun. 

FERİDUN F lK Rl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maksadım yalnız sarih ve katî şekilde metni ka
nunide, veyahut da kanun ifadesi olarak bunun 
taayyün etmesini istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGlN (Manisa) — B'iz burada metinde, salon
da mevcudun yarısından bir fazlasını ekseriyeti 
mutlaka olarak kabul ediyoruz. Yani salonda o 
anda bulunan, reye iştirak edenlerin yarısından 
bir fazlasıdır. 

Necip Bilge arkadaşımızın 3 ncü fıkradaki 
«birleşmesi» kelimesinin «birleştirilmesi» yolun
daki tereddüdünü biz de kabul etmiş ve «birleş
tirilmesi» şeklinde muvafık görmüş bulunuyoruz. 
Binaenaleyh üçüncü fıkradaki «birleşmesi» ke
limesinin diğer fıkralarda gösterildiği gibi «bir
leştirilmesi» şeklinde kabul ediyoruz, üçüncü fık
rada, yukardaki fıkrada gösterilen hal, kısım umu
mi heyetleri veya bir umumi heyete mensup da
ire ile, umumi heyeti veya diğer umumi heyette
ki daire veya umumi heyetler arasında olursa, 
biz burada bir aksaklık görmüyoruz. Şimdi hal 
şu şekildedir: Kısım umumi heyetleri; ceza ve 
hukuk olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bi
risi hukuk umumi heyeti, diğeri, ceza umumi 
heyeti. Kısım umumi heyeti veya bir umumi heye
te mensup daire ile umumi heyetin hukuk umumi 
heyetine mensup bir hukuk dairesi, o hukuk da
irelerinden müteşekkil umumi heyet veya diğer 
umumi heyetteki daire veya umumi heyetler ara-
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smda olursa; ceza umumi heyetiyle hukuk umumi J 
heyeti arasında vukua gelirse ihtilâf; teker teker ; 
bu haller nazarı itibara alınmıştır. j 

Komisyonca bir aksaklık olmadığına kaaniiz. 
Teker teker bu halleri ifade etmiştir. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Bendenizce şu 
aşağıdaki «umumi heyetler» tâbirinin mânasını 
anlamak müşküldür. Umumi heyetler arasında. 

ADALET KOMİSYONU ADINA SEMİ ER
GİN (Devamla) — «Kısım umumi heyetleri ve
ya bir umumi heyete mensup daire ile umumi 
heyetin veya diğer umumi heyetteki daire ve>-
ya umumi heyetler arasında olursa...» Ceza ve 
hukuk. 

NECİP BİLGE (Niğde) — O halde cümle
nin başındaki kısım umumi heyetlerinin tâbi
rinin mânası nedir ? 
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GİN (Devamla) — Müsaade rica ederim, arka
daşlarla konuşayım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bu ikinci görüşmedeki nisap mese
lesi mühimdir. 

Arzım şu : Ben şöyle tecessüm ettiriyorum. 
İkinci görüşmede aynı nisap aranır. Mutlak 
ekseriyet mühimdir'. Tatbikatta aynı tereddüt 
olacaktır. 

Komisyondan rica ederim. Zaten ekseriyet 
de yoktur. Şu vaziyette şu ekseriyet meselesi
ni; tatbikatta tereddütleri gidermek için mü
talâa etsinler. 

REİS — Daha söz alanlar mevcuttur. İ2 Şu
bat Perşembe günü 15 te toplanmak üze'rfc Bir
leşime s'on veriyorum. : - r 

Kapanma saati : 18,06 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

1. — Amasya Mebusu İsmet Olffaç'ın; Amas
ya Memleket Hastanesi eski binasının verem 
hastanesi olarak kullanılmasına, yeni memleket 
hastanesi kadrosunun takviye edilmesine ve inşaa
tı tamamlanmış bulunan Merzifon sağlık merke
zinin de ihtiyaçlarının teminine dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın yazılı cevabı (6/943) 

23 . I . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hamiyetli vatandaş Ruhi Tingiz'in bağışladı
ğı hastane binasının Cumhurreisimizin yüksek 
huzurlariyle geçen sene yapılan açılış merasi
minde, bu yeni binaya nakil dolayısiyle boşal
mış olan Amasya Memleket Hastanesi binasının 
verem hastanesi olarak halkın istifadesine arz-
edileceği ve iki doktordan ibaret yeni hastane 
kadrosunun bir nisaiyeci ile bir röntgenci veril
mek suretiyle takviye edileceği Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekili tarafından vait ve ifade 
edilmiş ve mmtaka sağlığını ilgilendiren bu müj
de muhitte derin bir menuniyet yaratmıştı. Ara
dan epey zaman geçmesine rağmen bu vaitle-
rin tahakkuk etmemesi üzerine 1952 sonbaharın

da intihap dairemizi dolaşırken Sayın Ve
kilin şahsına çekilen telgrafla, daimî olarak 
85 - 90 hasta yatan yeni memleket hastanesi
nin iki doktorla idaresinin imkânsızlığı muvace
hesinde doktor kadrosunun takviyesindeki za

ru r e t belirtilmiş ve metruk eski hastane binası
nın verem hastanesi olarak küşadı hakkındaki 
va'din yerine getirilmesi rica edilmişti. 

Yine intihap dairemizin dolaşılması sıra
sında 1952 yılında inşaatı tamamlanmış oldu
ğu halde ameliyat masası verilmiyen, mualece, 
tıbbi alât ve edevat ve malzemesi temin edilmi-
yen ve münhal dâhiliye hekimliği doldurulmı-
yan Merzifon Sağlık Merkezinin bu ihtiyaçları 
Sayrn Vekile telgrafla arzedilmiş olduğu halde 
bu müracaattan da bir netice elde edilememiştir. 

Mâruz sebeplere binaen mıntakamız umu
mi sağlığını ilgilendiren bu mevzular hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliğince ne düşü
nüldüğünün yazılı olarak bildirilmesine yüksek 
delâletlerini saygı ile rica ederiz. 

22 . I . 1953 
Amasya Mebusları 

İsmet Oigac H. Koray Kemal Eren 

239 — 
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Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
211 

10 . II .1953 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

K : 26 .1 .1953 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
6/943 - 4696/10407 sayılı yazılarına. 

Amasya Memleket Hastanesi eski binasının 
verem hastanesi olarak kullanılmasına, yeni Mem
leket Hastanesi kadrosunun takviye edilmesine 
ve inşaatı tamamlanmış bulunan Merzifon Sağ
lık Merkezinin de ihtiyaçlarının teminine dair 
Amasya Mebusu İsmet Olgaç ve arkadaşları ta
rafından verilmiş olan yazılı sorunun cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Sa. ve Sos. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstün dağ 

Not : 
Sayın Amasya milletvekillerinden İsmet Ol

gaç, Hâmit Koray ve Kemal Eren'in Amasya 
Devlet ve Verem hastaneleriyle Merzifon Sağlık 
Merkezi hakkındaki yazılı sorularına cevaptır : 

T - Amasya Devlet Hastanesine röntgen ve 
nisaiye mütahassıslık kadroları tefrik edilmiş 
olup talip veya bir münnsobinin zuhurunda der
hal tâyin olunacağı, 

I I - Amasya eski Devlet Hastanesinde (70) 
yataklı bir verem hastanesinin açılması takarrür 
etmiş ve bu binanın ilk parti tamiiratı için 1952 
yılı Bayındırlık Vekâletindeki yatırımın ihale 
tasarruflarından (15 000) lira mahalline gönde
rilmiştir. Ayrıca mahallen tedariki mümkün olan 
ahşap möblenin de mahalîî satmalma komisyo
nunca satınalınması için tesis masrafından 
(7 000) liralık ödenek de mahalline gönderilmiş 
bulunmaktadır. 

Karyola, etejer ve buna mümasil 13 kalemde 
173 parça hastane malzemesi de mütaahhidin tes
liminde depolarımızdan sevkolunacak olup bu 
suretle adı geçen binanın tamiratı biter bitmez 
gerekli personel kadrosu da verilerek faaliyete 
geçecektir. 

I I I - Merzifon Sağlık Merkezinin (83) kalem 
cerrahi aletleri ve (210) kalem ilâç ve sıhhi ma1-
zemesi verilmiş olup bunların mahallince tesel
lüm edildiği 5 .1 .1953 gün ve 30/23 sayılı 
Amasya Valiliğinin yazısından anlaşılmıştır 
Münakaşa ile satın alınıp bu kere tesellümü ya
pılmakta olan ameliyat masalarından da bir ta
nesinin Merzifon Sağlık Merkezine tezelden gön
derilmesi için İstanbul Satmalma Komisyonuna 
gerekli emir verilmiştir. 

Bu kurumda münhal bulunan dâhiliye müte
hassıslığına dr talip zuhurunda vo ilk fırsatta 
bir mütahassıs tâyin edilecektir. 
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l»u Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılıarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 
S. 

Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 
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89 

89 
89 
89 
89 
89 

12 
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2 
"2 
2 
4 
4 

1 

_:.... 
_. 
_._. 
„ 

12 
28 

9 
16 
19 
6 
14 

D. D. 
12 Depo ve ambar memuru 
bir tasarrufta bulunulmuş ol
sun. 
3 ncü madde 
7 nci madde 
9 ncu.maddt? 
elikleri 
Japon Hükümeti 

5•nen sayfanın sonundaki 9 nen maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenecekıtir: 
Yukardaki hususları teyiden, usulü veçhile yetkili kılınan aşağıdaki imza sahipleri, işbu An

laşmayı, imzalarının karşısında görülen tarihlerde hükümetleri namına imzalamışlardır. 
Vaşington'da, her biri aynı derecede muteber ohııa'k üzere İngilizce, Fransızca İspanyolca ve 

Japonca olacak on iki Haziran 1952 günü tanzim edilmiştir. 

13 Depo ve ambar memuru 
bir tasarrufta bulunmuş olsun. 

3 ncü madde de 
7 nci madde de 
9 ncu madde de 
ettikleri \ 
Jaıponya Hükümeti 

T. B. M. M, Bwt^v\ 



S. SAYISI : 83 
Tokad Mebusu Muzaffer önaFın, subay, askerî memur ve gedikli 
erbaşların mecburi hizmet müddetleri ve istifaları hakkında ka

nun teklifi ve Millî Savunma ve Maliye komisyonları raporları 
(2/243) 

38.v.ım 
Yüksek Başkanlığa 

Subay, a*fteerî memur re gedikli erbaşların meeürari hizmet müddetleri ve istifaları hakkında
ki kanun teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim. 
Tokad Mîlkl&reilrili 

M. önal 

Sufbay, askerî memur ve gedikli erbaşların meoburi hizmet müddetleri ve istifaları hakkındaki 
kanunun gerekçesi 

Subay, askerî memur ve askerî mektep talebelerinin ordudan istifaları hafckınd*iki hüküm
ler (1683) numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 14, 20 ve 21 noi maddeleriyle tanzim 
edilmişti. 1683 numaralı Kanunun 5434 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
ile ilgası üzerine mezkûr hükümler 5434 numaralı Kanuna geçici 83 noü madd<e olarak konulmuş
tur. Askerî istifa hükümlerinin Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde olarak ithali de gös
teriyor ki, mezkûr hükümler eskimiş ve artık bugünün ihtiyaçlarına cevap verem*z hale gelmiş
tir. Nitekim bahis mevzuu olan geçici 83 ncü maddedeki esas hükümlere göre, muvazzaf subay
larla askerî memurlar, subay veya askerî memur olduklarından itibaren fiilen on beş sene as
kerî hizmet yaptıktan sonra istifa edebilirler. Aneak, yabancı memleketlerde tahsil edenlerin ve
ya staj görenlerin istifalarının kabulü, masrafları kendi taraflarından ödenmişse tahsil veya staja 
azimet ve avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafından ödenmişse, bu müdde
tin iki misli kadar fazla hizmet etmeleriyle mümkündür. 

Askerî okullar talebelerinden istifa etmek istiyenlerin istifaları, Devletçe yapılan bütün okul 
masraflarının ödenmesine bağlıdır. Anoak, bunların emeklilik hakları başladıktan sonra, okul mas* 
raflarını verseler bile, istifaları kabul edilemez. 

Görülüyor ki bu hükümler hem gayriâdil, hem hukuk sistemimize aykırı ve hem de antidemokra
tiktir. Şöyteld: 

1. 788 numaralı Memurin Kanununun 2919 numaralı Kanunla değiştirilen 64. maddesine göre, 
Devlet, özel idare ve belediyeler hesabına memleket içinde tahsil görenlerden orta tahsili bitirenler 
beş ve yüksek t&hsili bitirenler 'ise sekiz sene müddetle; ve- aynı idareler hesabına ecnebi memleket
lerde Hükümetin tâyin ettiği müesseselerde tahsilini bitirenler de tahsil müddetlerinin iki misli 
kadar meslek ve ihtisasları dâhilinde hizmete mecburdurlar. Bunlardan hizmete alınmak için müra
caat etmiyenlerle mecburi hizmet müddetlerini ikmal etmeden evvel vazifeden ayrılanlar tahsil müd-
detleriuce kendilerine yapılan masrafı faizi île birlikte ödemeye mecburdurlar. 

5434 numaralı Kanunun geçici 83. ve 788 numaralı Kanunun 64. maddelerinin mukayesesinden de 
anlaşılacağı üzere, Devlet, özel idareler ve belediyeler hesabına tahsil yapan sivil memurların istifa
ları hakkındaki hükümlerle subay ve askerî memurların istifaları hakkındaki hükümler arasında bariz 
bir ahenksizlik ve-adaletsizlik mevcuttur. Nitekim; 
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1. Devlet, özel idareler ve belediyeler hesabına memleket içinde orta tahsil yapan sivil me

murlar (5) ve yüksek tahsil yapanlar da (8) senelik mecburi hizmete tâbi tutuldukları halde, su
baylar ve askerî memurlar, gedikli erbaşlar subay, askerî memur ve gedikli erbaş oldukları tarih
ten itibaren (15) senelik mecburi hizmete tabidirler. 

2. Devlet, özel idareler ve belediyeler hesabına tahsil yapanlar (Orta veya yüksek) tahsil 
müddetlerince kendilerine yapılan masrafı faizi ile birlikte ödemek şartiyle mecburi hizmetten af
larını temin edebildikleri halde subay ve askerî memurlara böyle bir hak tanınmamıştır. Onların 
mecburi hizmetleri bedenî mükellefiyet şeklindedir. 

3. Devlet, özel idareler ve belediyeler hesabına tahsil gören talebeler kendilerine yapılan 
masrafı faizi ile birlikte ödemek şartiyle her zaman istifa hakkını haiz oldukları halde askerî ta
lebeler tekaüt hakları başladıktan sonra istifa edemezler. 

II - Kontinantal Avrupa devletlerinin en medenisi olan İsviçre'den alınmış bulunan Borçlar 
Kanununun 343 ncü maddesi (10) seneden fazla bir müddet için yapılan hizmet akitlerinde işçi
yi bile bu akitte bağlı saymamaktadır. Bu hüküm her ne kadar hususi hukukta mevcut bulunan 
bir hüküm ise de âmme intizamına taallûk etmekte olduğundan kanun vâzıınca âmme hukuku
na mütaallik kanunların tedvini sırasında da göz önünde tutulması icabeden bir; kaidedir. Mede
ni mevzuat bir kimsenin çalışma hürriyetinde (10) seneden fazla feragatini bağlıyıcı bir esas ola
rak kabul etmemektedir. Esasen, Türk Kanunu Medenisi de hiçbir kimsenin medeni haklarından 
ve onları kullanmaktan kısmen olsun feragat edemiyeceğini, hiçbir kimsenin hürriyetini ferağ 
edemediği gibi kanuna veya genel âdaba aykırı olarak takyit dahi edemiyeceğini kabul 
etmiştir. Halbuki, yukarda arzedilen askerî istifa hükümleri medeni mevzuatın âmme intizamına 
mütaallik olarak kabul ettiği esas prensiplerle demokratik prensiplere ve Hükümetimizin iltihak 
ettiği însan Hakları Beyannamesine tamamiyle aykırı bulunmaktadır. 

III - Askerî istifa hükümlerinin sivil memurların istifa hükümlerine mütenazır olarak yeniden 
tedvini demokratik inkişafın zaruri bir icabıdır. Zira: 

1. Bugünkü demokratik inkişaf, vatandaşlar arasında külfet ve nimetlerde müsavat bulunma
sını gerektirmektedir. Devlet hesabına dört sene yüksek tahsil gören bir sivil memur (8) sene
lik mecburi hizmete tâbi ve masrafını vermek suretiyle her an istifa hakkını haiz iken, bilfarz 
bir yüksek tahsil müessesesiîıde tahsilinin son senesinde orduya intisap suretiyle bir sene veya 
yalnızca bir gün müddetle ordu hesabına tahsil yaparak subay veya askerî memur çıkan bir va
tandaşın hiçbir veçhile istifa hakkmı haiz olmadan ve hiçbir mâkul gerekçeye istinat etme
den (15) sene bilfiil mecburi hizmete tâbi tutulması demokrasinin adalet, msfet ve müsavat pren
sibine uygun düşemez. 

2. Ordunun subay ve memur ihtiyacının temini bu ıslahat ve adalet hareketine engel teşkil 
edemez. Zira, demokratik bir idare ordu kadrolarını vatandaşların bir kısmına fevkalâde ve gay-
riâdil külfetler tahmili suretiyle değil, demokratik ve mesleke cezbedilen vasıtalarla temin ve te
darike çalışmalıdır. Bunun aksi totaliter bir zihniyetin ifadesi olur. 

3. Mecburi hizmet Devletin yaptığı masrafların bir karşılığı bulunduğundan yapılan mas
rafla mecburi hizmet müddetinin mütenasip bulunması en basit bir hukuk prensibidir.Şurasmı da 
esefle zikretmek icabeder ki, bugünkü askerî mecburi hizmet müessesesi Osmanlı Saltanatı zama^ 
nmdakinden daha geri ve daha anti demokratiktir. Zira: 11 . VIII . 1325 tarihli Askerî Tekaüt ve 
İstifa Kanununun 50,,51 ve 52. maddelerine göre, 

Subaylarla askerî memurlar duhullerinden itibaren (10) sene hizmet etmek suretiyle istifaları
nı istiyebilirler. Daha evvel istifa etmek istiyenler mektepte bulundukları müddetçe kendilerine sarfb^ 
lunan masrafı tamamen ödemek şartiyle yine istifa hakkını haizdirler. 

Yabancı memleketlere (gönderilen subay ve askerî memurlar da (10) sene hizmetten sonra 
ecnebi memlekette kendilerine yapılan masrafı iade etmek suretiyle istifa edebilirler. Görülü
yor ki, bu hükümler bugünkülerden daha âdil ve insan hak ve hürriyetlerine ve ordu ihtiyaçla
rına daha uygundur. Bu hükümlerin mer'i olduğu İmparatorluk devrinde ordunun personelsiz 
kalmadığı ve bugün sivil (memuriyette de durumun böyle olduğu bir vakıadır. İstifa hükümleri 

( S. Sayısı : 83 ) 



âdil bir şekilde tanzim edilecek olursa ruhan askerlikle imtizaçları gayrimümkün bir hal almış. 
olanlar çekilme hükümlerinden istifade ederek ordudan ayrılmak ve memlekete yararlı olabile
cekleri başka bir hizmet' sahasına atılmak imkânını bulurlar ) bu da hem memleketin menfaatine 
olur ve hem de askerî disiplin ve otoritenin daima sağlam bünyeli olarak kalmasını 'temin eder. 
Ordu disiplininin kendine has bir ruhi karakterin mevcudiyetini şart kıldığı tabiîdir. Bu cihet 
adlî tıp heyetinin verdiği muhtelif raporlarla da ilmen sabit bir hale gelmiştir. Mecburi hiz
met müddeti (15) sene gibi uzun ibir müddet olunca ruhan askerî disiplinle imtizaç edemiyecek 
durumda bulunanlar bu disiplin çemberinden kendilerini bir an evvel kurtarabilmek için muh
telif vesilelerle suç işlemek, ezcümle metres hayatı yaşamak ve yahut da intihara teşebbüs et
mek gibi elîm ve feci ruh dalâletleri göstermektedirler. Bu husus Millî Savunma Bakanlığının 
ilgili dosyalarının tetkikiyle kolayca, anlaşılabilir. Bu itibarla, askerî mecburi hizmet müesse
sesinin ordu disiplin ve kriminalite ile olan münasebeti gayrikabili inkârdır. 

IV - Askerî istifa hükümlerinin mâkul ve âdil bir hadde- indürilmesi halinde orduya müracaat 
edeceklerin miktarı da artacaktır. Bu da tabiî bir istifa rolü oynamak suretiyle ordu kudreti
nin genç, dinamik ve enerjik ellerde kalmasını ve binnetice ordu personel kalitesinin yüksel
mesini temin edecektir. 

îşte yukarda arzedilen mülâhazalar sebebiyle ve sivil Devlet memurlarına muvazi bir Askerî 
İstifa Kanunu tedvini maksadiyle 788 numaralı Memurin Kanuniyle (4489) numaralı Yabancı 
Memleketlere Gönderilecek Memurlar hakkındaki Kanun ve 5434 numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun muvakkat 83 ncü maddesi ve 5619 numaralı Gedikli Erbaş Kanu
nunun 15 nci maddesi hükümleri göz önünde tutularak bu kanun tasarısı hazırlanmış, askerî 
mektep talebeleri mukavele ile orduya intisap ettiklerinden ve mukavelelerinde mecburi hiz
mete dair hükümler bulunduğundan bunlar hakkında ayrıca bir hüküm sevkına lüzum görülme
miştir. 

ilgili komisyona havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tokad Milletvekili 

Muzaffer önal 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Mülî Savunma Komisyonu 15,. XII . 1£$2 

Esas No. â/423 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve askerî memurlann mecburi hizmet 
müddetleri ve istifaları hakkında Tokad Millet
vekili Muzaffer önal'm kanun teklifi Yüksek 
Başkanlığın havalesi üzerine komisyonumuzca 
Millî Savunma Bakanlığının temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenerek bâzı tadiller ve ilâve
ler yapılmak suretiyle kabul edildi. 

Şu kadar ki kanun teklifinin başlığı ve mad
deler içinde zikredilen gedikli erbaş kısmı bu mev
zuda kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunul
masından sonra Yüksek Meclisçe astsubaylara 
ait kanun karşısında komisyonumuz gedikli er
başlara ait tâbir ve cümleleri çıkarmış bulunmak
tadır. Şu vaziyete göre teklifin başlığı (Subay ve 
Askerî Memurların Mecburi Hizmetleri ve İstifa
ları hakkında Kanun) şeklinde olması icabetmek-
tedir. 

Teklif, subay ve askerî memurların mecburi 
hizmet müddetlerini sekiz sene olarak derpiş ey
lemiş ise de komisyonda vâki müzakere ve müna
kaşalarda teklif sahibinin rızasının da inzimamiy-
le bu müddet on sene olarak kabul edilmiştir. Tek
lif sahibinin birinci maddesi, daha vazıh olması 
bakımından üç madde halinde kaleme alınmıştır. 

Umumiyetle teklifin ruh ve mânasına sâdık 
kalınarak yapılan değişiklikler, ilâveler ve çıkar
malar daha ziyade tatbikatta kolaylığı sağlamak 

ve tefsirlere yol açmamak gayesine matuf bulun
duğu aşikârdır. 

Bu sebeplere istinaden komisyonumuzca ha
zırlanıp kabul eâilen metin havalesi gereğince 
Maliye Komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkam 
Bolu 

F. Belen 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Muğla Muğla 
İV. Poyrazoğlu N. Poyrazağlu 

Erzurum Erzurum 
F. Çobanoğlu M. Zeren 

İmzada buluaaladı İmzada bulunamadı 
Karsı Kastamonu Kastamonu 

H. Tuffaç G. Deniz R. Taşkın 
Kayseri Kocaeli Niğde 

/. Berkok S. önhon H. N. Yurdakul 
Seyhan Tokad Tokad 

8. Tekelioğlu F. Çubuk ff. Koyutürk 
Trabzon Bize 
İV. Altuğ İkinci maddeye muhalifim 

/. Akçal 
Van Aydm 

/. Akın Dr. B. ökdem 
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Mattv» Komisyona cgporg 

: ' ü ş * 

r. B. #. jf. 

«*(M &o. 2/9*8 
Karar No. 18 

# . J . 441İ 

Yük** BaşfcftBİga 

To&ad Milletvekili Muzaffer önaTın su
bay, askerî memur ye gedMi erbaşların mecbu
ri hizmet müddetleri ve istifaları hakkında ka
nun teklifi Mitliye ve Millî Savuunıma bakanlık
ları ite Jandarma Ctenel KomUfbariîığı temsilcile
rinin huzuuriyle komisyonumuzca incelendi. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve Hükümet 
temsilcilerinin verdikleri izahat nazara alınarak 
teklifin lüzumu üzerinde tam bir mutabakata 
varıldı ve Millî Savunma Komîsyonuu raporu 
esas ittihaz olnunarak maddelerin müzakeresine 
geçildi. 

Başlık, ve birinci madde Mîllî Savunma Ko
misyonundaki gibi aynen kabul olundu 

2 nci madde, Millî Savunma Kömisyonuunun 
kabul ettiği şeklîn, aynı durumdaki * askerî 
şahıslar arasında husule getirdiği mecburi hiz
met müddetleri arasındaki eşitsizliği gidermek 
maksadiyle (yurda dönüşlerinde subay ve askerî 
memur nasbedildikleri tarihten başlar) ibaresi 

aynı yıMa liseden mezun olaırlamı Harb Oku
lunu bitirerek srtbay nagbedndiklerî tartıten 
başlar) şekföride değiştirildi. 

Diğer maddteler Milîî Savunma Komisyonu-
nuun kabul ettiği Şekilde komisyoTraunruzca 
da aynen kabul edildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedfflmek üzere 
Yüksek Başkartlrğa sunulur. 
Maliye Ko. Başkam 

îfcize 
/. Ahçal 

Kâtip 
Zionguldak 
F. Açtksöz 
Mardin 

A. Kalav 

Sifecü 
Sfird 

M. D. Süalp 

Amasya 
ff. Woray 

Kocaeli 
L. Tç/koÇhı 

Tougad 
F. Nizamoğlu 

Erzurum 
S. Erduman 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

İmzada Munamadı. 
Zongurudak 

RffatISlvîşpğlu 
tınzafla Munamadı. 

(U^ajem : 83) 



TOKAD MEBUSU MUZAFFER ÖNAL'IN 
TEKLÎFÎ 

8%bay, Askerî Memur ve Gedikli Erbaşların Mec
buri Hizmet Müddetleri ve İstifaları hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — I - Muvazzaf ve gedikli subay
larla askerî memurlar ve gedikli erbaşlardan 
memleket içinde Devlet hesabına tahsil görmüş 
olanlardan orta tahsili bitirenler beş ve yüksek 
tahsili bitirenler sekiz sene müddetle ve yaban
cı memleketlerde Hükümetin tâyin ettiği mües
seselerde tahsilini bitirenler de tahsil müddetle
rinin iki misli kadar; subay, gedikli subay, as
kerî memur veya gedikli erbaş olduktan sonra ya
bancı memlekete tahsile gönderilenlerden aylık
larının ödenmesine devam olunanlar izinli geçir
dikleri müddetin iki misli, aylık almıyanlar 
da izinli geçirdikleri müddet kadar fazla olarak 
meslek ve ihtisasları dâhilinde hizmete mecbur
durlar. Bu gibilerin stajyerlikte geçirecekleri 
müddetler namzetlik müddetlerine ve mecburi 
hizmetlerine mahsup edilir. 

II - Devlet hesabına okutulanlardan hizmete 
alınmak için müracaat etmiyenlerle mecburi 
hizmet müddetini tamamlamadan evvel vazife
den ayrılanlar tahsil müddetlerince kendilerine 
yapılan masrafı faizi ile birlikte ödemeye mec
burdurlar. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre mükellef bu
lunduğu mecburi hizmet müddetini ifa ettikle
rini veya gerekli tazminatı ödediklerini belge 
ile ispat etmiyenleri istihdam eden müesseseler 
kanunun, tâyin etviği tazminatı üzerlerine almış 
sayılırlar. 

MADDE 3. — istifa edenler halefleri gelin
ceye kadar vazifelerine devama mecburdurlar. 
Halefleri bir aya kadar gelmediği veya bu müd
det zarfında yerlerine bir vekil tâyin edilmediği 
takdirde âmirlerini haberdar ederek vazifelerini 
terkedebüirler. 

(S. Sa; 
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| MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-

TÎRÎŞÎ 

I Subay ve Askerî Memurların mecburi hizmetleri 
I ve istifaları hakkında kanun teklifi 

I MADDE 1. — Muvazzaf subaylar ve askerî 
I memurlar, subay, ve askerî memur olduklarm-
I dan itibaren fiilen (10) yıl askerî hizmetlerini 
1 yaptıktan sonra istifa edebilirler. 

Ancak bunlardan : 
I a) Yabancı memleketlerde tahsil edenlerin 
I veya staj görenlerin istifalarının kabulü : Mas-
I rafları kendi taraflarından ödenmiş ise tahsil 
I veya staj için gidiş, dönüş tarihleri arasında 

geçen müddet kadar, 
Devlet tarafından ödenmiş ise bu müddetin 

iki misli; 
I b) Üniversitelerimiz ile yüksek okullarımız-
I da tahsil edenlerin istifalarının kabulü, bu Üni-
I versite ve yüksek okullarda tahsilde geçen müd-
I det kadar; 
I Fazla hizmet etmeleri ile mümkündür. 

MADDE 2. — Lise mezunlarından tahsil 
için yabancı memleketlere gönderilenlerin mec
buri hizmet müddetleri, yurda dönüşlerinde 
subay ve askerî memur nasbedildikleri tarihten 
başlar. 

Bunların istifaya hak kazanmaları için, (10) 
yıllık mecburi hizmet müddetlerine ilâveten, tah
sil için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri ara
sında geçen müddetin iki misli hizmet etmeleri 
şarttır. 

Ancak bunlardan Devletçe kendilerine yapı
lan masrafları ödiyenler, yabancı memlekette 
bulunduğu müddet kadar fazla hizmete tâbi tu
tulurla!. 

MADDE 3. — Askerî okul talebelerinden isti
fa etmek istiyenlerin istifaları, Devletçe yapılan 
bütün okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. 
Ancak, bunların emeklilik hakları başladıktan 
sonra, okul masraflarını verseler bile istifaları 
kabul edilmez. 

ı : 83 ) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Subay ve askerî memurların mecburi hizmetleri 
ve istifaları hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi veçhile aynen kalbul edilmiştir. 

•MADDE 2. — Lise mezunlarından tahsil 
için yabancı memleketlere gönderilenlerin mec
buri hizmet müddetleri aynı yılda liseden me
zun olanlann Harb Okulunu bitirerek subay 
nasbedildikleri tarihten başlar. 

Bunların istifaya hak kazanmaları için, (10) 
yıllık mecburi hizmet müddetlerine ilâveten, tah
sil için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri ara
sında geçen müddetin iki misli hizmet etmeleri 
şarttır. 

'MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonunun 
maddesi aynen kabul. 

( S. Sayısı : 83 ) 



Teklif 

. MADDE 4. — Seferberlikte ve harbde su
bay, askerî m*;muî, gedikli subay ve gedikli er
başların istifa muameleleri seferberliğin ve har
bin sonuna kadar tehir olunur. 

MADDE 5. — Ordudan istifa suretiyle ayrı
lanlar, şartlarını haiz iseler, yeniden orduya gi
rebilirler. 

MADDE 6. — 5434 numaralı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 83 
neü maddesi ile 5619 numaralı Gedikli Erbaş 
Kanununun 17 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

8 — 
i % & K. 

MADDE 4. — Mecburi hizmetini bitirenteıan 
istifaları derhal kabul edilir ve zaruri t»r sefoep 
olmadıkça terhisleri geciktirilemez. 

MADDE 5. — Fevkalâde hallerde ve harbde 
subay ve askerî memurların istifa muameleleri 
Bakanlar Kurulu karariyle fevkalade halin veya 
harbin sonuna kadar tehir edilebilir. 

Yukardaki fıkra hükmü gedikli subay ve ast' 
I subayların istifaları halinde de tatbik edilir. 

MADDE 6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 83 neft 
maddesi kaldırılmıştı!. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
I muteberdi». 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül. 

(S. Sa,yıâi: 83) 
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Mal. K. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonunun 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonunun 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 6. — Millî Sajvunma Komisyonunun 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonunun 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonunun 
maddesi aynen kabul. 

*>m<i 

( S. Sayısı : 83 ) 





S. SAYISI : 8 9 
Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devletler ile Japonya ara
sında Vaşington'da imzalanan ve Japonya ile Barış Andlaşması-
nın 15 nci maddesinin (a) fıkrası tahtında tahaddüs edecek ihti
lâfların halline dair olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

lâyihası ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/471) 

T. C. 
Başbakanhk 21 .XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2451, 6/3276 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devletler ile Japonya arasında Vaşington'da imzala
nan ve Japonya ile Barış Andlaşmasmm 15 nei maddesinin (a) fıkrası tahtında tahaddüs edecek 
ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 10 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

P. ;,..-,-:. GEREKÇE - . . „ . - , 

8 Eylül 1951 tarihinde San Fransisco'da Japonya ile imzalanmış bulunan Barış Andlaşmasmm 
15 nci madde (a) fıkrasında, «İşbu Andlaşmanın ilgili Müttefik; Devlet ile Japonya arasında yürür
lüğe girmesinden itibaren 9 aylık bir süre içinde vâki olacak her hangi bir müracaat üzerine Ja
ponya: işbu müracaatın yapılmasını takip eden altı ay zarfında, Müttefik Devletlerden her biri 
ile' tebaasının 7 Aralık 1941 ile 2 Eylül 1945 tarihleri arasında her hangi bir zamanda Japonya'da 
bulunan maddî ve gayrimaddi mülkleri ile buradaki her türlü hak veya menfaatlerini tamamen 
geri verecektir; meğer ki mal sahibi bunlar hakkında cebir veya hileye mâruz kalmaksızın serbest
çe bir tasarrufta bulunulmuş olsun. Söz konusu mülkler harb dolayısiyle terettüp edebilecek her 
türlü masraf ve mükellefiyetten azade olarak ve iadesi için hiçbir bedel alınmaksızın geri verile
cektir. ladesi için, tâyin edilen mühlet zarfında mal sahibi tarafından veya mal sahibi namma veya 
mumaileyhin Hükümeti tarafından müracaat vâki olmamış bulunan emval üzerinde Japonya Hükü
meti tensip etteceği şekilde tasarrufta bulunabilecektir. 7 Aralık 1941 tarihinde Japonya dâhilinde 
bulunan, fakat iade edilemiyecek veya harb neticesi olarak zarar veya hasara uğramış olan mallar 
için, Japonya Kabinesince 13 Temmuz 1951 de tasvip olunan Müttefiklere Ait Malların Tazmini
ne Mütedair Kanun tasarısında derpiş olunan şartlardan daha az müsait oimıyan şerait dairesinde 
tazminat ödenecektir» denilmektedir. 

Japonya ile Barış Andlaşmasmm yukarda zikredilen 15 nci madde (a) fıkrası tahtında ta
haddüs edecek ihtilâfların halli için ve„ Andlaşmanın yorumlanmasında ve uygulanmasında çı
kabilecek ihtilâfların tesviyesi hususunda ne gibi çarelere müracaat olunacağını tasrih eden 22 
nci maddesi hükümlerine tevfikan, Müttefik Devletler Hükümetleriyle Japonya Hükümeti Va
şington'da bir Anlaşma imzalamışlardır. Murahhasımız tarafından 18 Temmuz 1952 tarihinde 
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imzalanan mezkûr Anlaşma, 8 nci maddesi gereğince, Japonya ile Barış Andlaşmasınm meriyet 
tarihi olan 24 Temmuz 1952 de Japonya ile aramızda yürürlüğe girmiştir. 

9 maddeden ibaret olan mezkûr Anlaşmanın 1 nci maddesi gereğince mal, ha'k veya menfaatle
rin iade veya tazmini hususunda Japonya Hükümetine vâki olacak müracaat ve talepler üzerine 
ne gibi muamele yapıldığına dair adı geçen Hükümet tarafından muayyen mühletler zarfında 
cevap verilecektir. İlgili Müttefik Devlet Hükümeti bu cevafbı tatminkâr bulmazsa, mesele bir 
komisyona havale edilecektir. 2 nci madde mucibince, mezkûr komisyon, biri Müttefik Devlet 
Hükümeti tarafından, diğeri Japonya Hükümeti tarafından, üçüncüsü de her iki Hükümetin mu-
tabaTrati ile tâyin edilecek üç azadan terekküp edecektir. 3 ncü madde, Müttefik Devlet Hükü
meti Komisyonun Japon azasına veya iki Hükümetten biri üçüncü azaya itiraz etikleri takdirde, 
ne suretle hareket olunacağı tasrih edilmektedir. 4 ncü maddede, Japonya Hükümeti ile Müttefik 
Devlet Hükümetinden biri kendi üyelerini muayyen mühlet zarfında tâyin' edememiş ise veya 
üçüncü üyenin tâyininde taraflar arasında mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, bunkrnn tâyini 
için Milleterarası Adalet Divanına başvurulacağı zikredilmiştir. 

5 nci ve 6 nci maddelerde, komisyonun çalışma usulünü kendisinin tâyin edeceğinden, âza 
ücretlerinin ve komisyon masraflarının ne suretle ödeneceğinden, 7 nci madde komisyon üyeleri
nin ekseriyet kararı nihai ve ilzam edici olduğundan, 8 nci maddede, Anlaşmanın ya imzalandığı 
tarihte veya Japonya ile Barış Andlaşmasınm yürürlüğe girdiği tarihte ve her halde bunlardan 
hangisi sonra ise o tarihte yürürlüğe gireceğinden, 9 ncu madde ise Anlaşmanın Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arşivlerine tevdi edileceğinden bahsolunmaktadır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/471 
Karar No. 14 

M .1 . 1953 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Dev
letler ile Japonya arasında Yaşmgton'da imza
lanan, ve Japonya ile Barış Andlaşmasınm 15 nci 
maddesinin (a) fıkrasının tatbikından doğacak 
ihtilâfların halline dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkındaki kanun tasarısı, Dışişleri Vekâ
leti temsilcilerinin de huzuru ile komisyonumuz
da incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda, dokuz madde
den ibaret olan mezkûr anlaşmanın Japonya ile 
diğer Müttefik Devletler ve Türkiye arasında 

Şan - Fransisko'da imzalanmış bulunan Barış And
laşmasınm 15 nci maddesinin (a) fıkrasının tat
bikından doğacak ihtilâfların halli hususunda ta
kip edilecek usulü tesbit ettiği ve memleket men
faatlerine uygun bulunduğu görülerek kanun 
tasarısının esası kabul edilerek maddelere geçil
miş ve üslûp bakımından yapılan bâzı değişik
liklerle birlikte tasarının başlığı ile 1 nci ve 3 
ncü maddeleri yeniden kaleme alınmıştır. 

Havalesi gereğince Büyük Millet Meclisinin 

tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Y. Sözeü Kâtip 

Niğde 
N. Bilge 

, Ankara 
M. F. Fenik 

Erzurum 
R, S, Burçak 

izmir 
S. Giz 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Balıkesir Çorum 
E. Budakoğlu S. Özer 
Erzurum 
B. Dülger 

Konya 
'A. Ebuzziya 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
A. IJras 

Samsun 
F Tekin 

Giresun 
A. H. Pomukoğlu 

îzmir 
C. Tunca 

îmaada bulunamadı 
Mardin 

K. Türkoğlu 

Muğla 
Z. Man^alinci 

imzada bulunamadı 
Seyhan 

R. O. Ank 

( S . Sayısı : 89) 
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rânfetj/* Cumhuriyeti ve diğer MütUfik Devlet* 
Ur üt Japonya araamda Vaçmglon'da imealu-
nan ve Japonya üe Ban§ Andla§mas**un İS WÂ 
madde (a) f\kras% tahUnda Ukaddüs edecek ih
tilâf lann holüne dair alan Anlaşmamın onan

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye CnmÜrariyefti ve di* 
ğer Müttefik Devletlerle Japonya arasında Va» 
ijngton'da imzalanan ve Japonya ile Barış And-
laımasmın 15 nci maddesinin (a) fıkrası tahtın
da tehaddüs edecek ihtilâfların halline dair bu
lunan Aolûflpıa onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Btt kanunu Bakanlar KBKÜU 
yürütür. 

Başbakan 
A. Mmdeve* 

IJftvlet Bakam 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
P. KopTuttl 

MHK Eğ i t i r Bakam 
T. Heri 

Eko. ve Ticaret Bafcanı 
E. GüreU 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaatıcma Bakam 
S. Kuritek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaağlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakam 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H; Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZeyHnoğlu 

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

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalınma Bakanı 
AT. özsan 

-•^4^: 

î^etm#ler Bakam ve 
% . » T . B . V . 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devletler 
üe. Japonya aramnda V+şinffton'de imuudamn ve 
Japonya üe Ban§ Aftdlapnanmn 15 nci tmdâe 
(a) fıkra&mn tatbiktndan doğacak ihtilâfların 
holüne dair olan Anlaşman** onanması hakhmâA 

homm totorm 

MADDE t — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletlerle Japonya arasında Vaşing-
ton'da inu&ta&an ve Japonya ile Barış Andlaş-
rnftaının 15 nci maddesinin (a) fıkrasının tatbi-
kından doğacak ihtilâfların- halime dair bmhman 
Anlaşma onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kaauau İcra V<fcüle*i Ha-
yeti yüfütür. 

($.&*?** :W) 
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JAP0NYA İLE BARIŞ ANDLAŞMASININ 15 NCl MADDE (A) FIKRASI TAHTINDA TA-

HADDÜS EDECEK İHTİLÂFLARIN HALLİNE DAİR ANLAŞMA 

Bu Anlaşmaya imza koymuş bulunan Müttefik Devletler Hükümetleriyle Japonya, San Frân-
siscö'da 8 Eylül 1951 tarihinde imzalanmış bulunan Japonya ile Barış Andlaşmasının 15 nci mad
de (a) fıkrasının tefsir ve tatbikatına mütaallik anlaşmazlıkların halli için, mezkûr Barış And
laşmasının 22 nci maddesi hükmüne tevfikan, bir usul ihdasını arzu etikleri cihetle aşağıda hü
kümlerde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Mal, hak veya menfaatlerin iadesi için Barış Andlaşmasmm 15 nci madde (a)ı fıkrası hükümle
rine uygun olarak vuku'bulan her müracaatta, Japonya Hükümeti bu kabilden bir müracaatın 
yapıldığı tarihi mütaakıp altı ay zarfında ilgili Müttefik Devlet Hükümetine böyle bir müracaat 
dolayısiyle tevessül olunan muameleye dair bilgi verecektir. Müttefik Devlet Hükümeti tarafın
dan Japonya Hükümetinden, Andlaşmanın 15 nci madde (a) fıkrası hükümlerine ve 1951 ta
rihli ve 264 sayılı olup Müttefiklere ait malların tazminine mütedair Japon Kanununa tevfikan, 
tazmini mutazammın her talep vukuunda Japon Hükümeti, talebin vâki olduğu tarihi mütaa
kıp ön sekiz ay zarfında, Müttefik Devlet Hükümetine böyle bir taleple ilgili olarak tevessül 
etmiş bulunduğu muameleye dair bilgi verecektir. Ancak Müttefik Devlet Hükümeti, mal, hak 
veya menfaatlerin iadesi için yapılan bir müracaat veya bir tazmin talebi münasebetiyle Japon
ya Hükümeti tarafından tevessül olunan muameleyi tatminkâr bulmadığı takdirde, işbu muamele
ye dair Japonya Hükümeti tarafından kendisine bilgi verilmesini mütaakıp altı ay zarfında böyle 
bir talep veya müracaatı, nihai bir karara bağlanmak üzere, aşağıda gösterildiği şekilde tâyin 
edilecek olan bir komisyona havale edebilir. 

Madde — 2. 

Müttefik Devlet Hükümetinin Japonya Hükümetine vâki olacak yazılı bir talebi üzerine bu 
Anlaşmanın maksadını temine matuf bir komisyon tâyin edilecektir; ve işbu komisyon, biri Müt
tefik Devlet Hükümeti, diğeri Japonya Hükümeti tarafından ve üçüncüsü de iki Hükümetin mu-
tabakatiyle tâyin edilecek üç azadan teşekkül edecektir. Her komisyon (alâkadar Müttefik Dev
letin ismi) - Japonya Emval Komisyonu adiyle tanınacaktır. 

Madde — 3. 

Japonya Hükümeti aynı şahsı iki veya daha fazla komisyonda hizmet görmekle vazifelendi-
rebilir. Ancak Müttefik Devlet Hükümetinin kanaatince, Japon âzanm diğer bir veya daha 
fazla komisyonda hizmeti komisyonun faaliyetini lüzumundan fazla geciktirdiği takdirde, Ja
ponya Hükümeti, Müttefik Devlet Hükümetinin talebi üzerine, başka bir âza tâyin edecektir. 
Müttefik Devlet Hükümetiyle Japonya Hükümeti üçüncü âza olarak, diğer komisyonlarda üçün
cü âza hizmetini görmekte bulunan bir şahsı tâyin etmek hususunda mutabık kalabilirler; ancak 
Müttefik Devlet Hükümetiyle Japonya Hükümetinden her hangi birinin kanaatince üçüncü âza
nm diğer bir veya daha fazla komisyondaki hizmeti komisyonun faaliyetini lüzumundan fazla 
geciktirdiği takdirde, iki taraftan her hangi biri, yeni bir üçüncü âzanm diğer tarafın da muvafa
katiyle tâyin edilmesini istiyebilir. 

Madde — 4 

Eğer Japon Hükümeti ile Müttefik Devlet Hükümetinden her hangi biri, 2 nci maddede mez
kûr talebi takip eden otuz gün zarfında bir âza tâyin etmemiş ise veya iki Hükümet 2 nci madde
de mezkûr talebi mütaakıp doksan gün zarfında üçüncü bir şahsın tâyini üzerinde mutabakata va-
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jfamazlarsa, birinci halde âza tâyin etmiş durumda bulunan Hükümet ve ikinci halde de Müttefijc 
Devlet Hükümeti ile Japonya Hükümetinden her hangi biri Milletlerarası Adalet Divanı Başka
nından bir âzanm veya âzalann tâyinini istiyebilir. Bir komisyon âzalığında vukuagelebilecek 
her hangi bir münhal 2 nci ve 3 ncü maddelerde zikri gecen şekilde doldurulacaktır. 

Madde — 5. 

Bu anlaşma gereğince ihdas edilen her komisyon, adalet ve nısfete uygun kaideler kabulü sure
tiyle çalışma usulünü kendisi tâyin edecektir. 

Madde — 6 . 

Her Hükümet, kendisi tarafından tâyin edilen azanın.ücretini tediye edecektir. Japonya Hü
kümeti bir âza tâyin etmemiş ise, kendi namına tâyin edilen âzanm ücretini ödiyecektir. Her bir 
komisyonun üçüncü azasının ücretiyle komisyonun masrafları Müttefik Devlet Hükümeti ile Japon
ya Hükümeti tarafından tesbit edilecek ve bu Hükümetlerce müsavi hisseler halinde deruhde edi
lecektir. 

Madde — 7. 

Komisyon âzalarının ekseriyet karan komisyonun karan sayılacak, ve işbu karar gerek Mütte
fik Devlet Hükümeti ve gerekse Japonya Hükümeti tarafından nihai ve ilzam edici olarak kabul 
edilecektir. 

Madde — 8. 

Bu Anlaşma, Barış Andlaşmasına imza koymuş bulunan her hangi bir Devlet Hükümetinin 
imzasına açık olacaktır. Bu Anlaşma bir Müttefik Devlet Hükümetiyle Japonya Hükümeti ara
sında, bu Müttefik Devlet Hükümetiyle Japonya Hükümeti tarafından imzalandığı tarihte, veya 
bu Anlaşmayı imzalamış bulunan Hükümetin temsil ettiği Müttefik Devletle Japonya arasında 
Barış Andlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte ve her halde hangi tarih sonra ise o tarihte yü
rürlüğe girecektir. 

Madde — &. 

Bu Anlaşma Amerika Birleşik Devletlerinin arşivlerine tevdi edilecek ve bu Hükümet har 
mümzi Hükümete onun tasdikli bir nüshasını temin edecektir. 

» # « 
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S. SAYISI 95 
Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tddifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/484) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair Kanunun 8 nli maddesinin değiştirilmesine dair teklifimi ge
rekçesiyle birlikte takdim ediyorum. Gereken muamelenin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

5 . 1 . 1953 
Konya Milletvekili 
Hidayet Aychner 

GEREKÇE 'M 

İnsan cemiyetleri kabile ve feodalite hayatından kurtulup millet halinde siyasi ve idari bir 
vahdet haline geldiği zaman adalette de birliği temin etmek zarureti baş göstermiş ve bunun 

için Temyiz Mahkemeleri kurulmuştur. Temyiz, kanunların mânasını her yerde aynı şekilde an
layıp bütün vatandaşlar arasında seyyanen hüsnü tatbikini temin eden bir tevhidi içtihat müesse
sesinden başka bir şey değildir. Bu itibarla aynı kanunun aynı olan hâdiselerde başka başka tür
lü mânalandırılıp birbirine zıt olarak tatbikim önlemek için kurulan Temyizin dahi içtihat ihti
lâfına düşmemesi için medeni milletler iki yoldan biri ile hareket etmişlerdir. Bunlardan birincisi 
Fransız sistemidir ki temyizde içtihat ihtilâfına düşülmemesi için biri hukukta diğeri cezada ol
mak üzere temyizin bir tek daireye inhisar ettirilmesidir. 

İkincisi, Alman sistemidir ki temyize gelen işlerin hacını ve miktarı itibariyle bir tek tem
yiz dairesinde tetkikma imkân görülememesi sebebiyle mütaaddit temyiz daireleri kurulması ve 
bu mütaaddit daireler arasında vukubulacak içtihat ihtilâfı için temyiz bünyesi içinde bir tevhidi 
içtihat usulünün kabul edilmesidir. 

Bizde de mütaaddit temyiz daireleri kurulmak zarureti hâsıl olunca aralarında hâsıl olan içti
hat ihtilâfının tevhidi için bir mekanizma kurulması zarureti hâsıl olmuş fakat Alman siste
minden büsbütün başka bir tevhidi içtihat usulü kabul edilmiştir şöyle ki : 

Almanlar eğer ihtilâf münhasıran hukuk daireleri arasında ise yalnız hukuk heyeti umumiyesi 
ve eğer ihtilâf yalnız ceza daireleri arasında ise yalnız ceza heyeti umumiyesinde tevhit edilmek 
hükmünü kabul ettikleri ve ancak ihtilâf hukuk daireleri ile ceza daireleri arasında ise o vakit 
her iki umumi heyetten mürekkep umumi heyette tevhidi içtihat edilmesini derpiş ettikleri halde 
bizde münhasıran hukuk veya münhasıran ceza daireleri arasında ihtilâf olsa bile her iki heyeti 
umumiyeden mürekkep büyük heyetçe tevhidi içtihat edilmesi kabul edilmiştir ki, böylece her tev
hidi içtihatta behemehal her iki umumi heyeti teşkil eden bütün temyiz hâkimlerinin toplanıp ka
rar vermeleri usulü kabul edilmiş oluyor. Hattâ Almanlar tevhidi içtihat için kısım heyeti umu-
miyesinin toplanmasını bile lüzumsuz ve gayriamelî bulduklarından 1935 de kabul ettikleri bir ka
nunla hukuk umumi heyeti yerine bir (Yüksek Hukuk Divanı) ve ceza heyeti umumiyesi yerine bir 
(Yüksek Ceza Divanı) kurup bu divanları da daha mahdut azadan tertip etmek suretiyle kısım 
heyeti umumiyelerinin bile tevhidi içtihat için toplanmalarını çok görmüşler iken bizim hukuktaki 
ihtilâf için cezacıları ve cezadaki ihtilâf için hukukçuları da toplayıp tevhidi içtihat işine hepsi-r 
nin iştirakini mecburi kılmaktan vazgeçmemek!iğimiz calibi dikkat bir keyfiyettir. 

Her tevhidi içtihat için bütün temyiz hâkimlerinin iştirakini mecburi addeden ve konulduğun-



dan beri tevhidi içtihat mekanizmasının lâyıkiyle işlememesine sebep olan 1221 sayılı Kanunun 8 
nci maddesi, ahiren temyize birkaç daire daha ilâvesiyle büsbütün işlemez bir hale gelmiş nitekim 
1951 senesinde yalnız beş hukuk işinde tevhidi içtihat kararı verilebilmiştir, halbuki birçok tevhidi 
içtihat işleri teraküm etmiş beklemektedir. Bugün 14 temyiz dairesinin bütün hakimlerinin işleri
ni, güçlerini bırakıp tevhidi içtihat için toplanmaları ve bu kadar kalabalık bir heyetin oturacak 
yer bulup işi selâmetle müzakere etmeleri imkânsız denecek derecede müşküldür. Çeyrek asırdan 
beri devam eden bu sakat hükmün mahzurları nazarlardan kaçmadığından umumi mahkemelerin 
kuruluşu hakkındaki kanun tasarısında eğer ihtilâf hukuk daireleri kararı arasında ise hukuk 
umumi heyetinin, eğer ihtilâf ceza kararları arasında ise ceza heyeti umumiyesinin ve eğer ihtilâf 
hukukçular ile cezacılar arasında ise ancak o vakit her iki umumi heyetin tevhidi içtihat için top
lanıp karar vermesi usulü Hükümetçe teklif; ve Adalet Komisyonunca da böylece kabul edilmiştir. 
Fakat umumi mahkemelerin kuruluşu kanunu istinaf mahkemeleri de ihya etmekte olduğu ve istinaf
ların kurulması ise bütçe ve teşkilât ve imkân meselesi olduğundan umumi mahkemelerin kurulu
şu hakkındaki tasarının kabulü halinde bunun fiilen meriyete girebilmesi için uzun zaman geçe
cektir. Tevhidi içtihat için biriken dosyaların istinaflarını kurulmasını bekletilmesi hakları verile
cek tevhidi içtihat kararma bağlı olan vatandaşları haklarından yıllarca daha mahrum edecektir. 
Buna mahal kalmamak üzre Hükümet tarafından Teklif ve Adalet Komisyonunca kabul edilen, 
Umumi Mahkemeleri Kuruluşu hakkındaki Kanunun tevhidi içtihada mütaallik 4.4, 45, 46 ncı mad
delerini fıkralar halinde olarak değiştirilmesini istediğimiz 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ye
rine ikame eden teklifimiz sunulmuştur. 

Konya Milletvekili 
Hidayet Aydtner 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 16 . I . 1953 

Esas No. 2/484 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in Temyiz 
Teşkilâtın/m Tevsiine dair olan 12211 saydı Kanu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi Riyasetçe komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla teklif sahibi ve Adalet 
Vekâleti temsilcisinin iştiraki ile görüşüldü. 

Değiştirilmesi istenen 1221 sayılı Kanunun 
8 nci maddesine göre halen Temyiz Mahkemesi
nin iki dairesi veya bir dairenin iki kararı ara
sında tezat veya mülbayenet görüldüğü veya 
takarrür etmiş bir içtihadın tebdiline ihtiyaç 
hâsrl olduğu takdirde mübayeneitin ve takar
rür etmiş içtihat tebdilinin Temyiz Mahkemesi
ni teşkil eden Ceza ve Hukuk dairelerinin bü
tün âzalarının üçte ikisi ile teşekkül edecek 
bir heyette yapılabileceği yazılı bulunmaktadır. 
Bu hale göre gerek bu toplantıya iştirak ede

cek azaların çokluğu bakımımdan dolay kolay 
bir neticeye varmak mümkün olamadığı gibi ce
zaya ait işlerin müzakeresinde hukuk daireleri 
azalarının ve hukuka ait mevzularda da ceza 
daireleri âzalarının bulunması, tebellür etmesi 
gereken hukuki içtihatların uzun meslekî mesai
lerinin ekser kısmını hukuk veya ceza ihtilâfla
rını haliletmekle geçiren bu şahsiyetlerin ihtisas
ları dışında konuşulan mevzular üzerinde içti
hadın veçhesini tâyin bakımınd&n rey vermek 
mecburiyeti ile karşı -karşıya kalmalarını dahi 
intaç eden bir duruma meydan vermektedir. 

Konya Mebusu Hidayet Aydıner, vâki ka
nım teklifinde temyiz dairelerinden birisi ken
disinin veya aynı kısımda bulunan diğer bir 
dairenin içtihadından dönmek isterse ve aynı 
kısımdaki daireler arasında vukubulacak ihti-
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lâfın aynı kısmı teşkil eden ceza veya hukuk 
kısmı umumi heyetlerinde müzakere edilerek 
içtihadın tevhit edileceğini ve yine ayrı kısım
lara ait ve meselâ ceza dairelerinden birisi ile 
hukuk dairelerinden birisi arasındaki ihtilâf ve 
içtihat farkları ile ceza ve hukuk kısmı umumi 
heyetleri arasındaki içtihat ihtilâflarının da 
her iki kısım umumi heyetimin müştereken ya
pacağı toplantıda müzakere edileceği hususunu 
kabul etmiş olmakla 1221 sayılı Kanunun 8 nci 
madesindeki mevcut ve yukarda izah edilen 
mahzuru ortadan kaldırmak istemektedir. 

Esasen Hükümet tarafından hazırlanıp Bü
yük Meclise sunulan umumi mahkemelerin ku
ruluşu hakkındaki kanun tasarısı da bu mevzu
ları ele almış ve komisyonumuzca -da kabul 
edilmiş ise de bu tasarının kanuniyet kesbet-
mesi için daha birçolk zaman geçeceği ve kanu
niyet keslbetse bile istinaf teşkilâtını muhtevi 
olması ve bütçeye taallûku söbebiyle fiilen me
riyete geçmesi için uzun müddete ihtiyaç gös
terdiği ve o zamana kadar tevhidi içtihadı bek-
liyen müterakim işlerin muallâkta kalması hak 
sahibi vatandaşları haklarına ulaştırmaktan 
mahrum edeceği cihetle Hidayet Aydmer'.in 
teklifi Umumi Mahkemelerin Kuruluşu Kanunun
daki esbabı mucibeye de uygun olarak komis
yonumuzca da benimsenmiş olduğu gibi içtihat 
yaratma hususunda bir yenilik ve kolaylık husu
le getirecek olan bu değişikliğe ait teklif itti

fakla kabul edilmiştir. Ancak metindeki (ta
ayyün etmiş) kelimesi y«rine ((belirtilmiş) ke
limesinin maksadı daha iyi izah edeceği düşü
nülerek değiştirilmesine, her daire topluluğu 
(ıbeş) addedilmek yerine Mahkemelerin Kuru-

. uş Kanunundaki hükme uygun olarak bu raka
mın da (altı) ya iblâğına karar verilmiştir. 

tşbu teklifin izah edilen mucip sebeplere 
istinaden Büyük Millet Meclisinden öncelik ve 
(ivedilikle görüşülmesi talöbi ile Umumi Heye
tin yüce tasvibine arzı için bu raporumuz Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Başkan 
izmir 

//. özyörük 
Ankara 

0. T. îltekin 
Edirne 

M. Enginün 
Gümüşane 

II. Tokdemir 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
KütaShya 

S .8. Nasuhoğlu 
Sivas 

N. Ertürk 

Sözcü 
Manisa 
Ş. Ergin 

Aydın 
C. Ülkü 

Erzurum 
E. Karan 

îçel 
Ş. Tol 
Konya 

H. Aydtner 
Maraş 

M. özsoy 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. AlctU 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Çoruh 
M. Güney 
Gazianteb 

G. Kınoğlu 
İstanbul 

A. Mashos 
Konya 

M. Obuz 
Siird 

Ş. Türkdoğm 
Tokad 

M. önal 
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KONYA MEBUSU HİDAYET AYDINER'İN 

TEKLÎFÎ 

Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair 1221 sayılı 
Kanunun Sekizinci Maddesinin Değiştirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — Temyiz teşkilâtının tevsiine 
dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Dairelerden biri kendisinin 
veya mensup olduğu kısımdaki bir dairenin ta
ayyün etmiş içtihadından dönmek ister veya 
dönmüş olduğunu gösteren bir karar vermiş bu
lunursa daire reisi, içtihatların birleştirilmesini 
gerekli kılan sebepleri açıklayıcı raporunu ve 
karar örneklerini birinci reisliğe verir. Birinci 
reis ihtilâf halinde bulunan diğer dairenin ya
zılı, düşüncesini de aldıktan sonra kısım umumi 
heyetince bir karar verilmek üzere bir hafta 
içinde o kısımdaki hâkimlere dağıtır. 

Yukardaki fıkrada gösterilen hal, kısım umu
mi heyetleri veya bir umumi heyete mensup da
ire ile umumi heyeti veya diğer umumi heyetteki 
daire veya umumi heyetler arasında olursa ih
tilâf, iki umumi heyetin birleştiği büyük he
yette yukardaki fıkrada gösterilen şekilde halle
dilir. 

Yukarıki fıkra ile aşağıdaki fıkrada gösteri
len ihtilâfları birinci reislik kendiliğinden veya 
alâkalıların müracaatı ile öğrendiği takdirde ge
reken muameleler bu maddedeki hükümlere göre 
yapılır. 

Kısmı umumi heyetleri veya büyük heyetin 
içtihatların birleşmesi suretiyle verilmiş karar
larından birinin değiştirilmesini veya kaldırıl
masını gerekli kılacak sebeplerin ortaya çıktığı 
birinci reisliğe yapılacak müracaatta müstenidatı 
ile bildirilirse reislik bu isteği ihtiva eden di
lekçe veya yazıyı ait olduğu kısım umumi heye
tine veya büyük heyete verir. 

Gösterilen sebeplere göre verilmiş karardan 
dönülmeyi gerektirecek bir hal bulunduğuna he
yetin mutlak ekseriyetiyle karar verilirse esas 
hakkındaki müzakere ve münakaşaya başlanır. 

Büyük heyette ve kısım umumi heyetlerinde 
içtihatların birleştirilmesi için yapılacak müza
kerelerde heyetlere iştirak eden dairelerden her | 
birinin topluluğu beş sayılmak suretiyle topla
mının üçte ikisinin mevcut bulunması ve verile-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞt 

Temyiz Teşkilâtının Tevsiine dair 1221 sayıh 
Kanunun Sekizinci Maddesinin Değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Temyiz Teşkilâtının Tevsiine 
dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Dairelerden biri kendisinin 
veya mensup olduğu kısımdaki bir dairenin be
lirmiş içtihadından dönmek ister veya dönmüş 
olduğunu gösteren bir karar vermiş bulunur
sa, daire reisi, içtihatların birleştirilmesini ge
rekli kılan sebepleri açıklayıcı raporunu ve 
karar örneklerini birinci reisliğe verir. Bi
rinci reis ihtilâf halinde bulunan diğer daire
nin yazılı düşüncesini de aldıktan sonra kısım 
umumi heyetince bir karar verilmek üzere bir 
hafta içinde o kısımdaki hâkimlere dağıtır. 
. Yukardaki fıkrada gösterilen hal,, kısım 

umumi heyerleri veya bir umumi heyete mensup 
daire ile umumi heyeti veya diğer umumi heyetteki 
daire veya umumi heyetler arasında olursa ihtilâf, 
iki umumi heyetin birleştiği büyük heyette yu
kardaki fıkrada gösterilen şekilde halledilir. 

Yukarıki fıkra ile aşağıdaki fıkrada göste
rilen ihtilâfları birinci reislik kendiliğinden 
veya alâkalıların müracaatı ile öğrendiği takdir
de gereken muameleler bu maddedeki hükümle
re göre yapılır. 

Kısım umumi heyetleri veya büyük heye
tin içtihatların birleşmesi suretiyle verilmiş ka
rarlarından birinin değiştirilmesini veya kaldı
rılmasını gerekli kılacak sebeplerin ortaya çık
tığı birinci reisliğe yapılacak müracaatta müs
tenidatı ile bildirilirse reislik bu isteği ihtiva 
eden dilekçe veya yazıyı ait olduğu kısım umu
mi heyetine veya büyük heyete verir. 

Gösterilen sebeplere göre verilmiş karardan 
dönülmeyi gerektirecek bir hal bulunduğuna 
heyetin mutlak ekseriyeti ile karar verilirse 
esas hakkındaki müzakere ve münakaşaya baş
lanır. 

Büyük Heyette ve kısım umumi heyetlerinde 
iç.tihtların birleştirilmesi için yapılacak mü
zakerelerde heyetlere iştirak eden dairelerden 
her birinin topluluğu altı sayılmak surtiyle 
toplamının üçte ikisinin mevcut bulunması veri-

t« ' . Baypı^c 95.) 



teklif 

cek kararlarda mevcudun üçte ikisinin birleşmesi 
gerektir. Karar ekseriyeti olmayan hallerde mü
zâkere sona bırakılır, ikinci müzakerede" de bu 
ekseriyet olmazsa mutlak ekseriyetle karar ve
rilir. 

Kısım umumi heyetlerinde ve büyük umumi 
heyette içtihatların birleştirilmesi suretiyle ve
rilen jkararlar, mümasil hâdiselerde bütün mah
kemeleri bağlar. 

İçtihatların birleştirilmesi kararlarında ce
za işerinin müzakere* ve münakaşasında C. baş
savcısı da hazır bulunur ve reye katılır. 

' • & 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Adli
ye Vekilliği memurdur. 

5 -
ı Ad. K. 

i lecek kararlarda mevcudun üçte ikisinin birleş-
I mesi gerekir. 
j Karar ekseriyeti oîmıyan hallerde müzake-
j re sonraya bırakılır, ikinci müzakerede de bu.-ek-
j seriyet olmazsa mutlak ekseriyetle karar verilir. 
i Kısım umumi heyetlerinde ve Büyük Umumi 
ı Heyette içtihatların birleştirilmesi suretiyle ve* 
I rilen kararlar, mümasil hâdiselerde bütün mah-
I kemeleri bağlar. 
ı İçtihatların birleştirilmesi kararlarında ce-
! za işlerinin müzakere ve münakaşasında Cum-
| huriyet Başmüddeiumumisi de hazır bulunur 

ve reye katılır. >; 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
I baren yürürlüğe girer. 

| MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Adliye 
i Vekili memurdur. 
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S. SAYISI : 129 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Memurları Kanu
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Sağhk ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonları raporları (1/533) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 1 . 195S 

Muamelât Umum Müdürlüğü -
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2508 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında adı gecen Bakanlıkça hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 20 . XII . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GffiftBKCB 

İMer kuruluşu 

1 Hükümet tabipleri : 
1952 yılında olduğu gibi 1953 yüında da 40 bucakta Hükümet tabipliği ihdasına lüzum görül

müş ve bu bucakların daha ziyade sıhhi teşkilâtı bulunan şehir ve kasabalara uzakta kalan sıhhi 
tesis ve etibbadan mahrum kalan bucaklarda oturan halkın hizmetine inhisar ettirilmesi nazara 
alınmıştır. Bu sebeplerle 40 Hükümet tabipliği kadrosunun mevcuda ilâvesi cihetine gidilmiştir. 

2. Sağlık memurları : ;e '--• -
Stajyer olarak çalıştırılan 65 sağlık memurunun kadroya geçirilmelerini teminen mevcuda ilâ

vesine zaruret hâsıl olmuştur. 
3. Sağhk merkezleri : 
Âcil vakalarda ilk tedavi usullerinin derhal tatbik ve Türk kadınlarının doğum seyrini takip et

mek üzere Garp memleketlerinde olduğu gibi memleketimizde de koruyueu hekimlik yönünden önemli 
konu teşkil eden sağlık merkezlerine yurdun her kasabasının muhtaç bulunduğu aşikârdır. 1952 yı
lına kadar açılmış olan ve âzami fayda sağlıyan 91 sağlık merkezine 30 daha ilâvesi cihetine gi
dilmiş, 30 sağlık merkezinin icap ettirdiği kadrolar teklif olunmuştur. 

4. Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan : 
Yurdumuzdaki verem âfetinin bugünkü durumunu her vatandaş idrâk etmiş, bu felâketten korun

mak veya vereme musap vatandaşlar kurtulmak için Devletin sağlık müesseselerine ve sağlığı sağla
yıcı hekimlerine hücuma mecbur kalmıştır. Vatandaşların sağlık hizmetine tahsis edilen sağlık mü
esseselerine ilâveten 1000 verem yatağının daha açılması kararlaştırılmıştır. Bundan başka Elâzığ'da 
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bir Kuduz Tedavi müessesesinin açılması lüzumlu bulunmuş, ayrıca İstanbul Akliye Hastanesinde de 
300 yatağın ilâvesi zaruri görülmüş olduğundan bu tesislerin icabettirdiği 38 mütehassıs, 10 asistan, 
5 eczacı, 51 hemşire, 25 idari memur kadrosu mevcuda ilâve edilmiştir. Devlet hastanesinde diş tabibi 
yoktur. Vatandaşlar dişlerinin tedavisinde çok müşkülât çekmektedirler. İhtiyaç görülen hastanelerde 
birer servis vücuda getirilmek üzree 20 diş tabibi kadrosu teklif edilmiştir. 

5. Doğum evleri: 
Maraş Doğumevinin Burhaniye'ye nakli dolavısiyle Maraş Devlet Hastanesinde bir doğum ser

visi açılmasına şiddetle ihtiyaç bulunduğu mahallinde yapılan tetkiklerden anlaşılmıştır. Bu sebeple 
bir doğum ve bir de çocuk hastalıkları mütehassısı, 4 ebe, 2 idarî memur kadrosu teklif edilmiştir. 

6. Sıtma savaş bölge başkanları: 
Sıtma savaş hizmetinin süratle tasviyeye yakın bir randıman alınabilmesi ve binaenaleyh bu 

problemin kısa bir zamanda halledilmiş olması bugünkü sıtma savaş hizmetinin yurdun muhtaç bu
lunduğu kısımlarına da teşmilini icabettirmektedir. Bu cümleden olmak üzere Antalya, Adana, Trak
ya, Konya, Ankara gibi geniş hudutlara malik teşkilâttan matlup randıman alınabilmek üzere bu 
ve benzerleri bölgelerin ikişer bölgeye ayrılması lüzumlu görülmüş, bu sebeple 15 sıtma savaşı tabibi 
kadrosu teklif edilmiştir. 

7. Deri ve tenasül hastalıkları dispanserleri: 
İşçilerin kesif bulundukları yerlerde yapılan frengi taramasından matlup netice alınamamış ve 

tedavi imkânları da katî şekilde temin edilememiş olduğundan hastalığın sirayetini önlemek ve 
gerekli arama ve takip yapılarak tedavi imkânları elde edilmek üzere işçisi çok olan Adana, Bursa 
ve Eskişehir'de birer deri ve tenasül hastalıkları dispanseri açılması kararlaştırılmış olduğundan, 
3 tabip, 3 hemşire, 3 sağlık memuru, 3 kâtip ve ayniyat mutemedi kadrosu te'klif edilmiştir. 

8. Verem savaş dispanserleri : -
Yurdumuzda şimdiye kadar açılmış olan verem dispanserlerinden âzami fayda sağlandığı ve 

bilhassa teşhiste büyük rolü bulunduğu anlaşılan verem dispanselerine ilâveten 15 dispanserin da
ha açılması cihetine gidilmiş, 30 mütahassıs tabip, 15 kâtip ve ayniyat mutemedi, 30 hemşire kad
rosunun teklifi yapılmıştır. 

9. Trahom savaş kurulları : 
a) Halen iki başkanlıkla idare edilmekte olan 16 il, 68 ilce ve 140 köydeki trahom savaş teş

kilâtı, yeni gelişmelerin icabettirdiği süratli mesaiyi ve devamlı kontrolü sağlamak imkânından 
mahrum bulunduğu cihetle başkanlık sayısının 4 e çıkarılması 2 başkan tabip mütehassısla 4 
memur 100 sağlık memurunun ilâvesi lüzumlu görülmüş, bu sebeple 106 kadro teklif cetveline dâ
hil edilmiştir. 

b) Savaş bölgelerinin genişlemesi d'olayısiyle mevcut 16 hastane ihtiyaca tamamen cevap ver
memektedir. Bilhassa Bingöl, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Van ve Tatvan bölgelerine yeniden dâhil 
edilen Elâzığ illeri Trahom Hastanesine çok uzak mesafede bulunmaktadır. Aynı zamanda nüfus 
ve trahom kesafeti fazla olan Güney-Doğu Anadolu'nun hastanelere uzak olan yerlerinde yeniden has
tane açılması zaruri görülmüştür. Bu sebeple istenilen 4 hastane yukarda adları geçen illerin mer
kezinde açılması faydalı olacağından 4 mütehassıs tabip, 4 savaş tabibi, 4 hemşire 4 memur karosu 
teklif edilmiştir. 

c) Trahom savaş disanserleri, mevcut 40 dispanser ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Birçok 
il ve ilce merkezlerinde köy tedavi evi açmak suretiyle tedaviye devam edilmektedir. Trahom 
savaşmın bu günkü gelişmelerinin icabettirdiği şekilde yapılabilmesi maksadiyle şimdilik 10 dispan
serin daha açılması uygun görülmüş, 10 tabiple 8 sağlık memuru karosu teklif olunmuştur. 

10. Ana ve çocuk sağlığı: 
Nüfusu kesif işçi ve memur memleketi olan Ankara İlinde kreşte bulunan ana ve çocuk sağ

lığı merkezi açılmasında büyük fayda sağlanacağı anlaşılmış, şimdilik yalnız Ankara'ya teşmil, 
edilmek üzere bir ana ve çocuk sağlığı merkezi açılması kararlaştırılmış olduğundan 2 mütehas
sıs, 2 hemşire, 4 mürebbiye, 2 idari memur kadrosu teklif cetveline dâhil edilmiştir. 

( S. Sayısı : 129 ) 
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11. Köy ebeleri: 
îlk tahsil üzerine bir yıl meslek tahsili gören bu kısım ebelere yurdumuzun muhtaç bulundu

ğu anlaşılmıştır. Bilhassa köylü vatandaşların asepsi antisepsiyi bilmiyen cahil ve bilgisiz köy 
kadınlarından kurtarılması da lüzumludur. 1951 yılında kadrosuzluk yüzünden Balıkesir ve Kon
ya köy ebe mekteplerinin kapatılmasına binaen ebe yetiştirilmesd mümkün olamamıştır. Mevcut 
ihtiyacı karşılamak üzere 1952 yılından itibaren doğum evlerinde evvelce olduğu gibi yetiştirile
cek köy ebelerine tahsis edilmek üzere 100 kadro teklif edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No. 1/533 
Karar No. 9 

21 .1 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında adı geçen Vekâletçe hazırla
nan ve Icravekilleri Heyeti karariyle 20 . XI I . 
1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan ve 14 . I . 1953 tarihinde komisyonu
muza havale buyurulan kanun lâyihası Hükümet 
mümessillerinin huzurlarında müzakere ve tet
kik edildi. 

Hükümetin mucip sebeplerini tafsilen izah 
ettiği şekilde işbu Kadro Kanununun memleke
tin gelişen ve genişliyen ihtiyaçlariyle mütenazır 
bir zaruret olduğu görülmüştür. 

Yalnız vilâyetler kuruluşunda yıllardır kad
rolarının bulunmaması yüzünden terfi edemiyen 
Sağlık İşleri kâtiplerinin terfilerini temin mak-
sadiyle 11 nci dereceden 30 aded 30 liralık kad
ro ilâve edilmiştir. 

Hastane ve sağlık ve sosyal yardım kurum
ları kısmındaki dördüncü dereceden birinci sı
nıf müstehassıs olarak Hükümetçe teklif edilen 
5 aded 90 lık kadro uzun yıllar kadrosuzluk yü
zünden terfilerine imkân görülemiyen 20 aded 
hastane mütehassıslarının terfilerini temin ede
bilmek için 5 kadro 20 ye iblâğ edilmiştir. Köy 
sağlık teşkilâtı kısmında köy ebeleri için Hükü
metçe teklif edilen 100, aded 15 lik köy ebeliği 
kadrosu da kâfi görülmemiştir. Filhakika as

gari 4.000 köy ebesine ihtiyaç. mevcut olduğu 
halde halen 1.140 köy ebesi mevcuttur. Bu mik
tarı komisyonumuz asgari 200 ilâve suretiyle 
300 15 lik kadro tasvip ederek köy ebeleri sa
yılarının 1.440 a iblâğını zaruri görmüştür. 

Başkaca değişiklik yapmadan kadro kanu
nu ittifakla kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Sağlık ve S. Y. 
Ko. Reisi 

Ankara 
T. V. Öz 
Antalya 
B. Onat 
Çankırı 

K. Çığman 
İstanbul 

A. V. Bay ar 
Kars 

E. Oktay A. 
ıKoca'dli 
Z. Atığ 

Malatya 
H. Fırat 

Ordu 
Z. M. Sezer 

Sivas 

Sözcü 
Çoruh 

A. R. Sağlar 
Balıkesir 
M. Tuncay 
Çankırı 
C. Otman 
İstanbul 

S. Yaver 
ıKayseri 

, R. Kılıçkale 

Sıtkı 

Kâtip 
Çorum 

S. Baran 
Bilecik 
T. Oran 

İçel 
A. Koksal 

izmir 
N. încekara 

Kocaeli 
H. Türkand 

Konya 
Salim Burçak 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

F. îlker 

M. 

N. Ağacıkoğlu 

Niğde 
H. Ülkü 

Sinob 
, Tümerkan 

Sivas 
B. Taner 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/533 
Karar No. 46 

2. II. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nıma bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkında adı geçen Vekâletçe hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 12 .1.1953 ta
rihli ve 71-2508 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası, Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu ile birlikte komisyonumuza ha
vale olunmakla, Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kili ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletinin vilâyetlerdeki muhtelif teşkilâtında 
noksan kadroların tamamlanması ve bâzı mahal
lerde yeniden sağlık merkezi kurulması maksa-
siyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden ve 
vekilin, verdiği izahattan anlaşıldığı üzere ku
rulmuş ve kurulacak olan sağlık merkezleri ile 
diğer sağlık teşkilâtının kadro noksanlığını te
lâfi maksadiyle hazırlanmış olan bu lâyihanın 
gerektirdiği tahsisat da 1953 Bütçe kanunu lâ
yihasının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kısmındaki alâkalı fasıl ve maddelerde yer al
mış bulunduğu cihetle adı geçen Vekâletin büt
çesinin görüşülmesinden evvel bu lâyihanın gö
rüşülmesi lüzumu komisyonumuzca kabul edi
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın 1 nci maddesine ilişik (1) sayılı 
cetvelde yapılan incelemede; hastaneler, Sağlık 
ve Sosyal Yardım kurumları mütehassısları kıs
mında ihdası teklif edilmiş bulunan (5) aded 
(90) liralık mütehassıs kadrosunun, Sağlık Ko
misyonu raporunda, da açıklandığı üzere uzun 
yıllar kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
(20) aded hastane mütehassısının terfilerini 

mümkün kılmak için (15) kadro daha ilâvesiyle 
(20) ye iblâğı ve Maraş Doğumevinin Burha
niye'ye nakledilmesi sebebiyle yine (1) sayılı 
cetvelin doğum ve çocuk bakım evleri kısmın
daki (25) lira maaşlı (1) aded ayniyat mute
medi ve ambar memuru kadrosu ile (20) lira 
maaşlı (1) aded kâtip ve mutemet kadrosunun 
ihdasına lüzum kalmadığı vekâletçe de kabul 
edilmiş olmasından dolayı cetvelden çıkarılması 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddesi Hükümetin 
teklifi veçhile 3 ve 4 neü yürürlük maddeleri 
şeklen değiştirilmek suretiyle komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ile olan 
ilgisi bakımından öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Sözcü 
Bursa, Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Hü&man 
Kâtip 
Sivas Ankara 

90 liralık 15 kadroya muhalifim M. Bayramoğht 
H. îmre 

Elâzığ Erzinean Gümüşaae 
Ö. F. S anaç N. Pekcan K. Yörükoğlu 

İstanbul îstanbul îzmir 
8. Oran F. Sayımer B. B\Lgm 

Kastamonu Kırklareli Konya 
H. Türe 8. Bakay R.-Birana 
Konya Malatya Mardin 

M.-ÂUÜlgm M. 8. Eti R. Erten 
Seyhan Seyhan Sürd 
S. Barı C. Türk B. Erdm 

Sinob Trabzon 
8. 8omuncuoğlu C. R. Eyüboglu 

Trabzon Zonguldak 
8. F. Kalayetoğhı ff. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan- \ 
lığı Kuruluş ve Memurları Ka
nununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağ
lı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kad
rolara eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetveldeki kad
rolara eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele dâhil 
kadrolardan merbut (3) sayılı 
cetvelde yazılı olanlar 28.11. 
1953 tarihinde, diğerleri 31. 
VIII. 1953 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakam 

Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtm 

İçişleri Bakanı ve 
Sağ. ve.Sos. Y. Ö. V. 

E. Mmdıres 
Dişilleri Balon» 
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SAĞLIK VE SOSYAL YAR
DIM KOMİSYONUNUN DE-

ĞÎŞTlRtŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti Kuruluş ve Memurları Ka
nununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kanuna bağ
lı kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
ncd maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MABDE 4. — Bu kanunu İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞI 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
leti Kuruluş ve Memurları Ka
nununa bâzı hükümler eklenme
sine ve 4258 sayılı Kamına bağ
lı kadro cetvellerimin- değiştiril
mesine dair 4862 sayılı Kortuna 
bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkında; kanun 

lâyihası 

MAI>DE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Httkftmetin 2 
nci maddesi aynen kflfctrl edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele dâhil 
kadrolardan merbut (3) sayılı 
cetvelde yazılı olanlar 28.11. 
1953 tarihinden, diğerleri 31. 
VIII. 1953 tarihinden itibaren 
mer Mir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya, icra Vekil
leri Heyeti memurdur 

( ^ Bayisi : 128) 



HÛ. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. GHireli 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
G. ve Tekel Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Çalışma Bakanı 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

S. Ttrcah 

— 6 -
S. ve S. Y. K. H. K. 

C 

D. Görevin çeşidi 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

İller Kurulusu 

9 Hükümet tabibi 
10 » » 

Sağlık memurları 

11 Birinci sınıf sağlık memuru 
12 îkinei » » » 

Sağlık merkezleri 

6 Tabip 
7 » 

11 Ziyaretçi Başhemşire 
12 » Hemşire 
13 » » 
12 Ebe 

Sayı Aylık ı D. 

15 
25 

30 
35 

Görevin çeşidi 

30 
25 

6 
12 
21 
21 
30 
15 
15 
15 

70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
25 

I 13 Ebe 
| 12 Sağlık memuru 

40 | 13 » » 
35 I 13 Depo ve ambar memuru 

14 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Sayı 

15 
15 
15 
30 
15 

Aylık 

20 
25 
20 
20 
15 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 
mütehassısları „ -

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

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları 
asistanları 

5 
6 
5 
6 
7 
9 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

11 Asistan 10 30 
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D. Görevin çeşidi 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım 
diş tabipleri 

5 Birinci sınıf diş tabibi 
6 İkinci » » » 
7 Üçüncü » » » 
8 Dördüncü > » » 
9 Beşinci » » > 

10 Altıncı » » » 
11 Yedinci » > » 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım 
ectacilart 

8 İkinci sınıf eczacı 
9 Üçüncü » » 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım 
hemşireleri 

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

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım 
idari memurları 

10 Yönetim memuru 
11 > > 
12 > » 
11 Kâtip ve ayniyat mutemedi 
12 Depo ve anbar memuru 
13 » » » » 
12 Mutemet ve satmalma. memuru 
13 » » » » 
13 Hasta kabul memuru 

mmmm ı 

Sayı Aylık 

kurumlan 

2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

kurumlan 

2 
3 

50 
40 

kurumlan 

5 
13 
17 
16 

35 
25 
20 
15 

kurumlan 

1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
5 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

6 Doğum mütehassısı 
6 Çocuk hastalıkları mütehassısı 

12 Ebe 
13 » 
12 Ayniyat mutemedi ve anbar 

memuru 
13 Kâtip ve mutemet 

1 
1 
2 
2 

1 
1 

35 
30 
25 
30 
25 
20 
25 
20 
20 

70 
70 
25 
20 

25 
20 

7 — 
D. 

8 
9 

10 

6 
7 

13 
13 
13 

5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 
11 
12 
12 
13 

4 
11 
13 
12 
13 

5 
6 
7 

13 
13 

7 
12 

Görevin çeşidi 

Sıtma savaş bölge başkanUkh 

Sıtma savaş tabibi 
» » » 
» » » 

Sayı ı 

an 

3 
3 
9 

/ ) m t>e tenasül hastalıkları dispanserleri 

Tabip 
> 

Hemşire 
Sağlık memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Verem savaş dispanserleri 

Tabip «mütehassıs> 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Ziyaretçi başhemşire 
» » 
» hemşire 

> > 

Trahom savaş kurulları 

Savaş başkanı 
Başkâtip ve ayniyat mutemedi 
Kâtip ve ayniyat mutemedi' 
«Sağlık memuru 

» » 

Trahom hastaneleri 

Mütehassıs (Tabip) 
» » • 

Savaş tabibi 
Hemşire 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Trahom dispanserleri 

Tabip 
Sağlık memuru 

1 
2 
3 
3 
3 

2 
4 
6 
8 

10 
7 
8 
7 
8 
7 
0 
O 

2 
2 
2 

20 
80 

2 
2 
4 
4 
4 

10 
8 

iylık 

50 
40 
35 

70 
60 
20 
20 
20 

80 
70 
60 
50 
40 
25 
20 
30 
25 
25 
20 

90 
30 
20 

25 
20 

80 
70 
60-
20 
20 

60 
25 
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D. 

5 
6 

12 
10 

Görevin çeşidi 

Ana ve çocuk sağlık merkezleri 

(Mütehassıs) Tabil> 
» 

Hemşire 
iMürebbiye 

8 
Sayı Aylık 

eri 

1 80 
1 70 
•2 25 
2 35 

D. 

11 
11 
12 

14 

Görevin çeşidi 

Mürebbiye 
Yönetim memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Sayı Aylık 

2 
1 
1 

30 
30 
25 

Köy sağlık teşkilâtı 

Köy ebesi 100 15 

[2] SAYILI OETVEL 

Görevin çeşidi Sftyı Lira 

Hastaneler, sağlık ve sosyal, yardım kurumlan 

Verem hastaneleri baştabipleri 
Sağlık merkezleri baştabipleri 
Kuduz hastanesi baştabibi 
Doğum ve çocuk bakım evi baştabibi 
Verem dispanserleri baştabipleri 
Trahom hastaneleri baştabipleri 
Ana ve çocuk sağlık merkezi baş
tabibi 1 50 

5 
30 
1 
1 

15 
4 

200 
60 
50 
50 
40 
50 

D. Görevin çeşidi 

6 Tabip 
7 » 
8 > 
9 .* 

11 Ziyaretçi başhemşire 
12 » hemşire 

[31 SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık 

2 70 
4 60 
7 50 
7 40 

10 30 
5 25 

D. 

13 
12 
13 
12 
13 
12 

Görevin çeşidi 

Ziyaretçi hemşire 
Ebe 

•» 

Sağlık memuru 
» I» 

Depo ve ambar memuru 

Sayı Aylık 

5 20 
5 25 
.9 20 
5 25 
9 20 

10 20 
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Sağltk ve Sosyal Yardım Komisyonunun değişti-
Hsine bağlı cetvel 

D. 

9 
10 
11 

11 
12 

6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
12 
13 
12 
13 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Vilâyetler Kurulusu 

Hükümet tabibi 
» » 

Sağlık işleri kâtibi 

Sağltk MemurUm 

Birinci sınıf sağlık memuru 
İkinci y> » » 

Sağlık merkezleri 

Tabip 
» 

• » ' 

» 
Ziyaretçi başhemşire 

» Hemşire 
» » 

Ebe » 
». 

Sağlık memuru 
» » 

Depo ve ambar memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Sayı „ 

15 
25 
30 

30 
35 

6 
12 
21 
21 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 

aylık 

40 
35 
30 

30 
25 

70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
20 
15 

[1] - SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Hastaneler, Sağltk ve Sosyal Yardım kurumlan 
mütehassıstan 

4 
5 
7 
8 
9 

Birinci sınıf mütehassıs 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 

» 
•» 

» 
» 

20 
6 
6 
7 
9 

90 
80 
6Q 
50 
40 

Bastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumlan 
asistanlan 

11 Asistan 10 30 

Hastaneler, sağltk ve sosyal yardım ku
rumlan diş tabipleri 

Birinci 
İkinci 

sınıf diş tabibi 
» » » 

80 
70 

7 Üçüncü sınıf diş tabibi 
8 Dördüncü > » » 
9 Beşinci » » » 

10 Altıncı » » » 
11 Yedinci » » » 

2 
2 
4 
4 
4 

60 
50 
40 
35 
30 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım ku
rumlan eczacıları 

8 İkinci Binıf eczacı 
9 Üçüncü » » 

50 
40 

Hastaneler, Sağltk ve Sosyal Yardım ku
rumlun hemşireleri 

10 
12 
13 
14 

Başhemşire 
Birinci sınıf hemşire 
İkinci » » 
Üçüncü » » 

5 
13 
17 
16 

35 
25 
20 
15 

Hastaneler, Sağltk ve Sosyal Yardım ku
rumlan idari memurlan 

10 İdare memuru 
11 > » 
12 > » 
11 Kâtip ve ayniyat mutemedi 
12 Depo ve ambar memuru 
13 > » » » 
12 Mutemet ve satmalına memuru 
13 » » » » 
13 Hasta kabul memuru 

1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
5 

35 
30 
25 
30 
25 
20 
25 
20 
20 

6 
6 

12 
13 
12 

13 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

Doğum müteassTsı 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Ebe 
» 

Ayniyat mutemedi ve ambar me
muru 
Kâtip ve mutemet 

70 
70 
25 
20 

25 
20 
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D. 

8 
9 

10 

6 
7 

13 
13 
13 

5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 
11 
12 
12 
13 

4 

Görevin çeşidi 
- 1 0 — 

Sayı Aylık 

Sıtma savaş bölge başkanlıklar* 

Sıtma savaş tabibi 

> » » 

3 
3 
9 

Deri ve tenasül hastalıkları dispanserleri 

Tabip 

Hemşire 
Sağlık memura 
Kâtip v« ayniyat mutemedi 

Verem sava$ dispanserleri 

Tabip (Mütehassıs) 

» » 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

» » » » 
Ziyaretçi başhemşire 

3> » 

» hemşire 
» » 

Trahom savaş kurulları 

Savaş reisi 

1 
2 
3 
3 
3 

2 
4 
6 
8 

10 
7 

j 8 
7 . 
8 
7 
8 

2 

50 
40 
35 

70 
60 
20 
20 
20 

,80 
70 
60 
50 
40 
25 
20 
30 
25 
25 
20 

9Q 

D. 

11 
13 
12 
13 

5 
•:; 6 

7 
13 
13 

7 
12 

•• ' 5 

6 
! 12 

10 
i ':'H 

11 
1 2 

14 

Görevin çeşidi 

Başkâtip ve ayniyat mutemedi 
Kâtip » » » 
Sağlık memuru 

Trahom hastaneleri 

Mütehassıs (Tabip) 

Savaş tabibi 
Hemşire 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Trahom dispanserleri 

Tabip 
Sağlık memuru 

Sayı -

2 
2 

20 
80 

2 
2 
4 
4 
4 

10 
8 

Ana ve çocuk sağlığı merkezi 

Tabip (Mütehassıs) 
» » 

Hemşire 
Mürebbiye 

» 
İdare memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Köy sağlık teşkilâtı 

Köy ebesi 

1 
i 1 

2 
2 
2 
1 
1 

300 

A.yhk 

30 
20 

"25 
20 

80 
70 
60 
20 
20 

60 
25 

80 
70 
25 
35 
30 
30 
25 

15 
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- 11 -
Büstçe,Komisyonunun değiştirinş-,bağlı cetveller,, 

[1] SAYILI CETVEL 
D. 

9 
10 

11 
12 

6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
12 
13 
12 
13 
13 

.14 

Görevin çeşidi 

Vilâyetler Kurulusu 

Hükümet tabibi 

Sağlık memurları 

Birinci sınıf sağlık memuru 
İkinci » » » 

Sağlık merkezleri 

Tabip 
» 
» 
» 

Ziyaretçi başhemşire 
» hemşire 

Ebe 
» 

Sağlık memuru 
* ,..* 

Depo ve ambar memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

. 

Sayı Aylık 

15 
25 

30 
35 

6 
12 
21 
21 
30 
15 
15 
15 

.15 
15 
15 
30 
15 

40 r 
35 

30, 
25 

70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
20 
15 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumlan 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

• 5 
6 

mütehauuUmn 

Birinci sınıf mütehassıs 
İkinci » » 

» » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü smıf mütahassıs 
Beşinci » s> 

20 
6 
5 
6 
7 
9 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
kurumlan asistanları 

Asistan 10 

Hastaneler, Sağlık y$ Sosyal Yardım 
kurumlan dis tabipleri 

Birinci sınıf diş tabibi 
İkinci » » 

2 
2 

(S 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

30 

80 
70 

..S^yı 

î D-

7 
, 8 

9 
10 
11 

8 
9 

10 
12 
13 
14 

10 
11 
12, 

"11 
12 
13 
12 
13 
13 

6 
6 

12 
13 

. ,8 
9 

10 

Görevin çeşidi S 

Üçüncü sınıf diş tabibi 
Dördüncü» » 
Beşinci » » 
Altıncı » » 
Yedinci.... » » 

ayı 

2 
2 
4 
4 
4 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
kurumları eczacıları 

İkinci sınıf eczacı 
Üçüncü » » 

2 
3 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardun 
kurumları, hemşireleri 

Başhemşire 
Birinci sınıf hemşire 
İkinci » » 
Üçüncü » » 

5 

17 
16 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yaram 
kurumları idari mşmurlan 

Yönetim memuru 
» » 
» » 

Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Depo ve ambar, onemuru 

» » » 
Mutemet ve satmalma memuru 

» » » 
Hasta kabul memuru 

Doğum v^,çocuk bakım evleri 
Doğj*m mütehassısı 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Ebe 

» 

Sttfm» Stovog Bö'Zgre başkanlıkla 

. Sıta|a Savaş tabibi 
» » » 
» » » 

Si : 129) 

1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
5 

1 
1 
» 
2 

n 

3 
3 
9 

Aylık 

60 

i 
35 
30 

* 

50 
40 

! 

35 
?5 
20 
15 

35 
3<f 
I*! 
30 
25 
20 
25 
20 
20 

3 ? 
1° 
30 

15p 
40 
35 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık I D. 

6 
7 

13 
13 
13 

Deri ve Tenasül hastalıkları dispanserleri 

Tabip 

Hemşire 
Sağlık memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Verem Savaş Dispanserleri 

5 Tabip «Mütehassıs» 
6 » -» 
7 » •» 
8 » » 
9 » » 

12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 
13 » •» » 
11 Ziyaretçi başhemşire 
12 » » 
12} » hemşire 
13 » » 

Trofcom Savaş ifeıtruZZön 

\ Savaş başkanı 
11 Başkâtip ve ayniyat mutemedi 
13 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

2 
4 
6 
8 

10 
7 
8 
7 
8 
7 
8 

70 
60 
20 
20 
20 

80 
70 
60. 
50 
40 
25 
20 
30 
25 
25 
20 

2 90 
2 30 
2 20 

o 
6 
7 

13 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Sağlık memuru 
13 » > 

Trahom hastaneleri 

Mütehassıs «Tabip» 

Savaş tabibi 
Hemşire 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Trahom dispanserleri 

7 Tabip 
12 Sağlık memuru 

20 
80 

10 
8 

Ana ve çocuk sağlık merkezleri 

5 T a b i p «Mütehassıs» 
6 » » 

12 Hemşire 
10 Mürebbiye f 

11 » 
11 Yönetim memuru 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Köy sağlığı teşkilâtı 

25 
20 

80 
70 
60 
20 
20 

60 
25 

80 
70 
25 
35 
30 
30 
25 

14 Koy ebesi 100 15 

D. 

[8] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
12 
13 
12 
13 
12 

Tabip 
» 
» 
» 

Sağlık merkezleri 

Ziyaretçi başhemşire 
• > •' 

» 
Ebe 

> 
Sağlık 

» 

hemşire 
» 

memuru 
* 

Depo ve ambar memuru 

2 
4 
7 
7 

10 
5 

• - 5 , . 

5 
5 
5 
5 

10 

70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
25 
20 
25 
20 
20 

»*»•« 
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S. SAYISI : 135 
Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Çalışma ve Bütçe komisyonları ra

porları (1/470) 

T. C. 
Başbakanlık 21. XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71/2447, 6/3278 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 8. X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Çalışma Ba
kanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesyle birlik
te sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

A) Malûm olduğu veçhile, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket yararına ahenklen-
dirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak surette verimli kılınması ve 
sosyal güvenin sağlanması ile görevli olmak üzere, 29.1.1946 tarihinde yürürlüğe giren 4841 
sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Çalışma Bakanlığı teşkilâtının, kendisinden beklenen vazife
nin ehemmiyet ve şümulü göz önünde tutulursa, kadroları itibariyle o zamanki ihtiyaçları dahi 
karşılamaktan uzak olduğu görülür. 

Memleketimizde son iki sene zarfında başarılan büyük isktiadi kalkınma hareketinin icabı 
olarak iş hacmi yükselmiş sanayi ve ticaret sahasında iş yerlerinin ve işçilerin sayısında büyük 
artma kaydedilmiş ve son senelerde çıkarılan muhtelif kanunların tatbikatı iş hayatının teftiş 
ve murakabesi bakımından vazifeli teşkilâta çok daha geniş bir hizmet ve faaliyet sahası açmış 
bulunmaktadır. 

Bir taraftan işçi ve iş veren sendikalariyle, birlik ve federasyonların inkişaf etmesi bakan
lığın murakabe ve faaliyet sahasını tesvi etmiş olması, diğer taraftan kanun hükümlerini tam 
ve kâmil bir şekilde tatbik etmek, vatandaşların iş hayatında mâruz kalacakları her türlü hak
sız muamelelere karşı, vâki şikâyetlerini süratle ve isabetle halletmek hususunda Hükümetimizin 
şiar edindiği hassasiyete uygun bir teşkilât kadrosu meydana getirmek zaruret haline gelmiştir. 

Teşkilât Kanununun meriyete girdiği 1946 yılından bugüne kadar geçmiş müddet zarfında 
Bakanlığımızın iş hacminin iki mislinden fazla arttığı müşahede edilmiştir. 

Bilindiği üzere, îş Kanunu, 2 nci maddesindeki hükme göre mahiyeti itibariyle yolunda iş-
liyebilmesi için günde en az 10 işçi çalıştırmayı gerektiren iş yerlerinde uygulanmaktadır. Di
ğer taraftan aynı maddenin C bendine göre, Bakanlar Kurulu karariyle bu kanunun 10 dan az 
işçi çalıştıran iş yerlerinde de tatbiki mümkün olduğundan Bakanlar Kurulunca 29 . IV. 1952 
tarihinde ittihaz olunan 3/14937 saydı Kararname ile (11) ilde ve (12) iş grupunda, îş Kanunu
nun 27.VITI.1952 tarihinden itibaren 4 işçi çalıştıran iş yerlerinde de tatbikma başlanacaktır. 

a) 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinin miktarında 1946 yılından beri husule gelen 
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tahırYvfiH^ nazar* ^îBdıgpMte, iş? yeri adedinde % 71 ve işçi sayısında da % 52 nispetinde artış 
görülmektedir, 

îf yeri adedi î ş $ aötedİ 

1947 yılı başı. 6.159 289.147 
1948 » * ff.TSö' 329.463 
1949 » > 7.518 344.914 
1950 » » 9.127 373.961 
1951 > » 10.124 427.364 
1 . 7 . 1952 ye nazaran 10.541 440.752 

b) Yukarda bahsettiğimiz 3/14937 sayılı kararnamenin tatbflr edüeBfcğfc 27 . $ . 185& tarihin
den evvel, Maliye Bakanlığı kayıtlarından da faydalanmak ve taram» yapılmak mBeAi$l6, takriben 
daha 8 bin iş yerinin kanun şümulüne alınacağı tsebit edilmiş bulumışaittad».. 

Bu suretle îş Kanununu»- tatbik senasın* firene iş; yerieasiBde 5& §01 nispetinde artış bulunduğu 
görülmektedir. 

2. îşçi ve % vereır SendfelaTî ve SendBta BMıfcfeTi haldhnrkıkr 2 0 . 25. 134T tarih ve 501S 
sayılı Kanun mucibince, I9$T yrimdaır itibaren teşekkül' etmeyr başKymr ve Kontrol ver nnrraftabesı 
Çalışma Bakanlığına ait bulunan îşçi ve İş veren SendîSafâTiyîe* KfrRfc VB Pfeeferasyemfer adedîhde 
1952 yılı Hkziran ayına nazaran % 231 artış vukubulmuştur. 

Sene 

1948 
1949 
1950 
1S5T 

Haziran 1952' 

îşçi Sendikası 

73 
77 
m 

137 
239 

îs veren Sendikası 

4 
o 
2 
5 
9 

Birlik ve fede
rasyonlar 

1 
2 
fr 
8 

TO 

Yekûn 

78 
81 
m 

lffi 
259 

Si 4 . 8 . Iâ50 tarihinde yürürlüğe giren 5521 sayılı İş Mahkemeleri hakkındaki Kanunun 10 nca 
maddesi gereğince işei ile i$ veren: arasında zuhur eden ve îş Kanunundan veya iş akdinden müte
vellit olan ihtilâfların evvel emirde teşkilâtımız tarafından ve idari uzlaştırma voliyle halledilmesi 
ieebetmektedir. 

İşçiler ile iş verenler arasında iş akdi ve î§ Kanunundan mütevellit hak iddialarından doğan, ge
rek raerkea telrilâtımıza doğrudan doğruya gerekse İş Mahkemeleri Kanununun 10 neu maddesine 
göre uzlaşma-voliyle halledilemediği takdirde kaza merciine intikal, ettirilen, müracaatlar da gittikçe 
artmaktadır. 

4; 1 . 3'". 1952 talihinde yürürlüğe giren 5837 sayılı İşçilere Hafta. Tatili v« Gaael Tatil Günle
rinde Ücret ödenmesi hakkındaki- Kanun da halen işçilerle iş, verenler azasında, yeni bir. mevzm ola
rak tezahür etmiş v« bu konuda teşkilâta vâki müracaatlar da ağır bir hacım meydana ketiraniş bu
lunmaktadır. 

5, 20 . 6 . 1Ş52 tarihinde yürikliiğa giren Basın. Meslekinde Çalışanlarla. Çalıştaanlsr Arasın
daki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki 5553. s:\yih. Kanunun. 24 ncü maddeai gereğince, mezkûr 
kanun hükümlerinin düzen, altında yürümesini saklamak üzere, yapılması gerekli takip, murakabe ve 
teftişler Bakanlığım tarafından yürütülmekte. olduğundan, bu karnınla da Bakanlığını vazifeleri 
meyannia. yeni bir iş hacnu daha; ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

6. î§; Kanununun. 32 nei maddeai^ lüzum görülecek- jierler ve. idlerde,, işjn- mahiyat v& hususi
yeti göz önünda tutularak, işgi iicretkrinm en aşağı hadlerinin- teshili salâhiyetini- Bakanlığımı
za. vermiş, ve. tevali eden talep, ve müracaatlarla tezahür eden ihtiyaç karşısında, bui hükma daya
narak 5 ilde asgari ücret tesbiti için komisyonlar kurulmuş ve asgari ücret tevhit ediknjgfeir. Teş-

(S. Sayısı: 135) 
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kilâtımıza munzam vazife tahmil eckü jşbu, âmM» 4mmaxusâaki senede diğer il ve i§ kollarına da 
teşmil edilecektir. 

7. İş Kanunu hükümleri dairesinde tetkika tâbi tutulan toplulukla iş ihtilâfları, ift&ğlâa ar-
zolunduğ» üzene. SJOEL iki sene zarfında fazlasiyle çoğalmıştır. Bu artan iş haa»ı 
bir kısım elemanların, yalnız bu mevzuda görevlendirilmesini intaç etmiştir. 

Sene 

ım> 
1947 
W& 
1940 
ıaaö 
ıaaı 

1/8/1352 

îş İhtilâf adedi 
(yekûn olarak) 

7 
U 
M 
27 
41 

138 
x96 

B) YıflmııflB arz ve izah edilen -sarflar karşısında bugünkü rteşkilâtınuzm Jkftlj^fit mevzuu
na giren ?iş 4»cmını iki misline çıkarmış bulunmakta ise de bugüne kadar olduğu jph'ı pecaonel 
maaMffiarenda ıfezsnri tasarrrtf -prensîbme uyularak az eleman ile ve rasyoaıel sarsma .sistemi tat
bik êffîhöek suretiyle 'teşkilâtımızın ancak asgari bir ölçü dâhilinde genişletilmesi muvafık ÎJÖ-
rüla§Sg*ur. rBu itibara iş hacmi % 100 -artmış iken iller kadrosuna % 72 ve merkez kadrosuna 
da % 48 ilâve yepîfamşttr. 

1. Merkez teşkilâtında Hususi Kalem Müdürlüğü, Araştırma Kurulu, Kâğıt İşleri Müdürlü
ğünde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

2. Teşkilâtın genişlemesi münasebetiyle, teşkilâtımızın üzerindeki teftiş ve murakabenin layı-
kiyle yapılmasını temin için Teftiş Kuruluna 6 müfettiş ilâve edilmiştir. 

3. Merkez ve taşrada artan işlere mukabil Hukuk Müşavirliğine 1, Zat İşleri Müdürlüğü ile 
Levazım Müdürlüğüne birer, Çalışma Genel Müdürlüğüne 11, İşçi Sağlığı Genel MüdörlüjğüJtad-
rolaııaa dofeuz «leman ilâve edilmiş ve Çalışma Genel Müdürlüğünde mevcut danısmaabk ..kaldı
rılmıştır. 

4. îş hayatının kanun hükümlerine ve memleket menfaatlerine uygunluğunu Ja&ip, tfift|s ve 
murakabe etmek üzere vazife ve mesuliyetleri ekonomik ve sosyal gelişmelerimizle mütnasip 
olarak gittikçe daha fazla ehemmiyet kesbetmekte olan bölge çalışma müdürlükleri daha müsait 
bir^afüş ^«drotu -ile teçbk iâtanmıtş ve iş hacraılarc 'iazk olan ktanbul, İzmir ve Aakara -Bölge 
müdöriüfcltri üeer rmrtffvin ^«rBnek guretiyle takviye edilmiştir. 

Hu «uwJlfc itefegnlffjMmm -Memleketin inkişaf halinde bulunan i§ hayatmm sermaye ve emek 
traiıtftefi mrasınfta%«îren 3i83ümiyetkıe ve -sosyal adaiet esasma nfüstenit daha «heftkli mima&ebet-
leri%wns*k ve genişletmek %uwwraırdaki hizmet ve faaliyetleri daha müessir bir seviyeye yüfesel-
töm^ r^hwa4ttır. 

(S . Sayısı: İ35) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/470 
Karar No. 5 

22. XII. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sı bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 19 . XII . 
1952 tarihinde komisyonumuzda incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de bertafsil bildiril
diği fribi 1946 senesine nazaran aşikâr şekilde 
genişlemiş bulunan hizmetlerin ifasında, o za
mandan devren gelen kadroların bugünkü ihti
yacı karşılamaktan çok uzak bulunduğu ve ta
lep edilen ilâvelerin yerinde olduğu komisyo
numuzca da takdir ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Komisyonu 

Başkanı 
Manisa 

N. Körez 
Kâtip 

Giresun % 
Z>. Köymen 

İstanbul 
A. Topçu 

İmzada bulunmadı 
Kütahya Seyhan 

Sözcü 
Aydın 

Namık Gedik 

İstanbul 
/. Altınel 
Kocaeli 

Y. Kişioğlu 
İmzada bulunmadı 

Zonguldak 
A. Kavuncu Y. Z. Eker C. Kıpçak 

İmzada bulunmadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/470 
Karar No. 49 

5 . V . 1953 

Yüksek Reisliğe 

icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan ve Başvekâletin 21 . XI . 1952 
tarihli ve 71/2447 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
Çalışma Vekâleti Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası, Ça
lışma Komisyonu raporiyle birlikte komisyonu
muza havale olunmakla Çalışma Vekili ve Ma
liye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyiha gerekçesinde tafsilen izah edil
diği veçhile çalışma hayatının inkişafı karşısın
da Vekâlet kadrolarının ihtiyaca kifayet etme
diği anlaşılmakla Çalışma Vekâletinin Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadroların kal
dırılarak yerine bu lâyihaya ilişik (1) sayılı 

cetvelde yazılı kadroların konulması maksadiy-
le lâyihanın sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışma Komisyonunca aynen kabul edilen 
kanun lâyihası komisyonumuzca da uygun gö
rülerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Lâyihaya ilişik (1) sayılı cetvelin tetkiki es
nasında, evvelce Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
tarafından idare olunan havzai fahmiye işçileri
nin hukuki meseleleri mezkûr Vekâlet kadrosun
da mevcut Hukuk Müşaviri tarafından idare 
edildiği halde bilâhara bu teşkilâtın Çalışma 
Vekâletine devredilmesi ve Hukuk Müşavirliği 
kadrosunun da Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce (L) cetveline alınmış olması dolayısiyle bu 
hizmetin ifa edilememesi sebebiyle cetvelin iller 
kuruluşuna 5 nci dereceden bir aded 80 lira 
maaşlı müşavir avukat ilâvesi hakkında rapor-

( S, Sayısı: 135 ) 



torumuz tarafından vâki teklif komisyonumuz
ca uygun görülmüş ve birinci madde, cetvelde 
yapılan bir ilâve ile ve metinde kelime deği
şikliği yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde Hükümetin teklifi veçhi
le komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasına bağlı (I) sayılı cetvelde 
gösterilen kadroların tamamının bir yıllık kar
şılığı 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihasına bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Çalışma Vekâleti kıs-
kısmında yer almış bulunduğundan, tâyinleri 
yapılacak memurların 1 Mart 1953 tarihinde 
maaşa müstahak olabilmelerini teminen lâyiha
nın ikinci maddesindeki tarih komisyonumuz
ca 28 Şubat 1953 olarak, 3 ncü yürürlük mad
desi de şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun 
lâyihası, 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ile 
olan ilgisi bakımından öncelikle görüşülmesi 

temennisiyle, Umumi Heyetin tasvibine arzediİ-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Diyarbakır 
M. B. Bucak 

İstanbul 
8. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 

M. S. Eti 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 
Burdur 

F. Çelikba§ 
Erzincan 
N. Pekcan 

İstanbul 
M. Sarol 
Konya 

B. Birand 
Mardin 

B. Erten 

Kâtip 
Sivas 

H. îmfç 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

E. Adakan 
İstanbul 

F. Saytmer 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Seyhan 
8. Ban 

Seyhan Sivas 
C. Türk R. Ş. Sirer 
Trabzon Van 

8. F. Kalay cıoğlu Muhalif fon 
F. Melen 

( 4 Sayım: 188) 



İIÜKİÎMEElN BEKLİSİ 

Çalışma Bakmîtğmtn Rımfaeş tre Görevleri hak-
kınd<MJj&41 sayıh Kûmma ek kanun tamnst 

MAPDB 1. — Çalınma Bakanlığının l&ıru-
îuş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu-
ha bağlı I numaralı cetvelde yazılı kadrolar kal-
dırılımş ve gerine bu kanuaa bağlı I sayılı 
cetvelde yazık kadrolar konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu Kamaran yü-
rürl&grghâigi tarihte çaltşanterdan kadro aylık 
ve unvaöta değiştirilmemiş olanların yeni
den fltyhılerim> lüzumıohHad^ğı gibi değiştiril
miş dhoâonn.da yalfitz t8yin işlemleri yapı
lıp işe başlama kaydı «fanmftksızın aylritlafi-
ıiın ödenhBfisitte devam olunur. 

MADDE 2. —- Bu kanun . . 1952 tari
hinde yüjâiarlüge «girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
f. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı ve 
Güm. ve Tekel B. V. 

8. Ytrcalı 

BÜ2ÇE -EÛMİSYaNÜNÜN DEâJt&TİRÎgİ 

Çûîtfma VeMtümin Kuruluş w ~€före$leri ^hSc-
ktnMki W41 myilı fCamena ek kmtım lâyftvm 

MADDE .1. — Çalışa» Vekâletinin Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ba&iı 
(1) numaralı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış 
ve yerine bu kanuna bağlı (1) «ayılı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin 
vakkât maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mu-

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

t S. Sayısı: İS§) 
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Hükümetin tekflfinT Voğft cetvel 

D. Görevin çeşidi 

6 B T V E L [1] 

Sayı Aylık I D. 

2 Müsteşar 

özel kalem müdürlüğü 

6 öze l kalem müdürü 
10 Birinci sınıf müm£#yia 

Araştırma kurulu 

2 Araşt ı rma kurulu başkanı 
3 Üye 
6 Yayın müdürü 
7 Yayın raportörü 
5 Tercümeci 
9 Kalem âmiri 

TO Bîrinei sınıf Tnlineyytr 

3 Teftiş kurulu başkanı 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci » * 
7 Üçüncü » » 
8 Dördüncü » » 
9 Beşinci » » 

10 Müfettiş yardımcısı 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Memrrr 

ffvJcttfc MÜşavtTliği 

3 Birinci hukuk müşaviri 
5 îkinci hukuk müşaviri 
8 Raportör 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Memur 

Çalışma Genel MüdürlüffK 

3 Genel müdür 
5 G«aei müdür yardımcı* (Aynı 

zamanda bir şubenin de müdü
rüdür) 

1 
3 
1 
1 

2 
1 

125 

70 
35 

125 
100 
TO 
60 
m 
40 

100 
90 
a> 
70 
60 
SD 
40 
35 
35 

1 100 
1 80 
1 ~30 
1 35 
1 25 

100 

frorevfir çBçtof Sayı Aylık 

6 Şube müdürü 
8 Şube m ü d ü r muavini 
7 Raportör 
9 Kalenr âmir i 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Brinci sınıf ıııtt»cyylz' 
12 Memur 

îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

a Oeıiöl müdür 
5 Genel müdür yardımcısı (Aynı 

zamanda bir şubenin de müdü
rüdür.) 

5 Merkez kontrolörü 
6 Merkez kontrolörü 
6 Şube m ü d ü r ü 
8 Şube müdür muavini 
9 Kalem âmiri 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 îkinef snrrF nri&rçyyfcf 
12 Memur 

Zatişleri Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Müdür yard ımcı» 
9 Kalem âmiri 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Memur 

Levazım MüdMM&ğü 

7 Müdür 
8 Ayniyat muhasibi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Ambar memuru 
12 Memur 

Kâğıiişleri Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 

80 ! 12 Memur 

70 
50 
70 
40 
35 
30 
25 

1 100 

80 
80 
70 
70 
50 
40 
35 
30 
25 

1 70 
1 50 
1 40 
1 35 
2 25 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 

60 
50 
35 
30 
25 

50 
35 
25 
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D 
< . 
V* 

t 
6 
6 
7 
7 
9 

10 

Görevin çeşidi 

ÎLLER KURULUŞU 

t Bölge çalışma müdürü 
* i» I» 

.* • » i» .. 

ı» * * » 
» » > yardımcısı 

Kalem âmiri 
Birinci sınıf mümeyyiz 

Sayı Aylık 

3 
5 

12 
4 
3 

25 
31 

90 
80 
70 
60 
60 
40 
35 

D. 

11 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Görevin çe$idi 

İkinci sınıf mümeyyiz 
Memur 

îş müfettişleri 

îş müfettişi 
» 
•» 
•» 
» 
» yardımcısı 

Sayı 

22 
38 

8 
10 
15 
24 
21 
35 

Aylık 

30 
25 

80 
70 
60 
50 
40 
35 

Bütçe Komisyonunun değistirisine bağlı cetvel 

OkTVBL [1] 

D. 

2 

6 
10 

2 
3 
6 
7 
5 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Müsteşar 

özel Kalem Müdürlüğü 

özel Kalem Müdürü 
Birinci sınıf mümeyyiz 

Araştırma Kurulu 

Araştırma Kurulu Başkanı 
Üye 
Yayın Müdürü 

» Raportörü 
Tercümeci 
Kalem Âmiri 
Birinci sınıf mümeyyiz 

Teftiş Kurulu 

Tef#ş Kurulu Başkanı 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 
Müfettiş yardımcısı 

Sayı 

1 

1 
1 

1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
1 

0 

Aylık 

125 

70 
35 

125 
100 
70 
60 
80 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

3. Sayı 

D. 

10 
12 

3 
5 
8 

10 
12 

3 
5 

^6 
*8 

6 
9 

10 
11 
12 

3 

Görevin çeşidi Sa 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci » » » 
Raportör 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Memur 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

Genel müdür 
» » Yardımcısı (aynı za

manda bir şubenin de müdü
rüdür) 
Şube müdürü 

» » Muavini 
Raportör 
Kalem âmiri 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür 

$ı : 135 ) 

iyi 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
•5 

5 
1 
1 
,5 
4 
5 

1 

Aylık 

35 
25 

100 
80 
50 
35 
25 

100 

80 
70 
50 
70 
40 
35 
30 
25 

100 
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D. Görevin çeşidi Say] Aybk ! D 

5 
6 
6 
S 
9 

10 
11 
12 

(İenel Müdür yardımcısı (ay
nı zamanda bir şubenin de mü
dürüdür) 
Merkez kontrolörü 

» » 
Şube müdürü 

» » Muavini 
Kalem âmiri 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Memur 

Zati§leri Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 » yardımcısı 
9 Kalem âmiri 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
18 Memur 

Levazım Müdürlüğü 

f Müdür 
8 Ayniyat muhasibi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Ambar memuru 
12 Memur 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

80 
80 
70 
70 
50 
40 
35 
30 
25 

70 
50 
40 
35 
25 

60 
50 
35 
30 
25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8 
10 
12 

o 
4 
5 
G 
7 
7 
9 

10 
11 
12 

o 
(i 
7 
8 
9 

10 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Memur 

İller Kuruluşu 

Müşavir avukat 
Bölge çalışma müdürü 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » yardımcısı 

Kalem âmiri 
Birinci sınıf mümeyyiz 
îkinei » » 
Memur 

İş müfettişleri 

iş müfettişi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » yardımcısı 

50 
35 
25 

1 
3 
5 
12 
4 
3 
25 
31 
22 
38 

80 
90 
80 
70 
60 
60 
40 
35 
30 
25 

8 
10 
15 
24 
21 
35 

80 
70 
60 
50 
40 
35 

( S. Sayısı : 135 ) -



• 

I 


