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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar' 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
l.^-Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, 

Basın meslekinde »çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkın
daki 5953 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önerge
si (4/365, 2/526) 893:894 

5. — Görüşülen işler 894 
1. — Kütahya Mebusu îhsan Şerif 

özgen ve îzmir Mebusu Mehmet Aldemir'-
in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur
ları Teşkilâtı hakkındaki Kanuna bağlı 
cetvelin Emniyet s^bnirliği kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/551) 394:395 

2. -fr- Btfbamk sermayesinin 30tt milyon 
liraya iblâğı hakkında kanun lâyihası ve 
Ekonomi, Maliye ve Bütçe komisyonfetrı 
raporları 41/553) 395 :Ş99,411,420,457:460 

3. — Türkiye. Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve içişleri, 

a*rt* 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/534) 399 411,411:413,417,420,461:464 

4. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/219, 
235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 398, 
427, 438, 458, 464, 476, 480) 413:417,417 tfgfl, 

441:442 

5. — Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Ekonomik tş Birliğine dâhil mem
leketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme 
Anlaşmaları akdi için Hükümete yetki 
verilmesine dair 5969 sayılı Kanunla 
muaddel 5436 sayılı Kanunun memuri
yet müddetinm uzatılması hakkında ka
nun lâyihası ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/571) 44^453,456, 

465:468 
6. — Belediye Kanununun 19 ncu mad

desine bir fıkra" eklenmesi, hakkında ka
nun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/461) 443:444 

7. — îl İdaresi Kanununun 47 ve 49 
ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve İçişleri Komisyonu ra
poru (1/559) . 445 



Sayfa 
raporları (1/542) 446:448,453,456,469:472 

10. — Yeniden bir vilâyet ve dört kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası ve 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/584) 448,453,456,473:476 

Sayfa 
8. — Memur Meskenleri İnşası hak

kındaki 4626 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası ve Bayındırlık ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/347) 445:446 

9. — Yeni radyo istasyonlarının kurul
ması, Ankara istasyonunun tevsi ve tak
viyesi için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve içişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları 

Birinci Oturum 
Gündemdeki kanun teklif ve lâyihalarının so

rulardan önce görüşülmsi hakkındaki önerge, ka
bul edildi. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanunu; kabul edildi. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu

nun 20 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun, kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasının tümü üzerinde görü
şüldü. 

Öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzert-

önergeler 
1. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 

Dilekçe Komisyonunun 8 . VII . 1953 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 6480 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
(4/366) (Dilekçe Komisyonuna); 

2. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Dilekçe Komisyonunun 8 . VI I . 1953 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 6524 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 

11. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kında kanun lâyihası ve içişleri ve Geçici 
Adalet komisyonları raporları (1/264) 448:455 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kaniı-

niı lâyihasının tümü üzerindeki görüşmeler yeter 
görülerek maddelerin müzakeresine geçildi. Bi
rinci madde üzerinde de bir müddet görüşüldük 
ten sonra 

9 . V I I . 1953 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
/. Gülez 

(4/367) (Dilekçe Komisyonuna); 
Rapor 

3. — Kocaeli Mebusu Mehmet Yılmaz'm, Ye
dek Subay ve Yedek Askerî Memurlar hakkında
ki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru ile Millî Savunma Komisyonu düşüncesi ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/137) 
(Gündeme). 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎEÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,13 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER ; Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gasâanteb) 

REİS —• Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar - Malatya'ya kadar yoklama 

yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REİS Çoğunluk hâsıl olmuştur, Oturumu 
açıyorum. 

4. >~ BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, Ba
sın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin tanzimi' hakkındaki 5953 
saydı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin gündeme alınma
sına dair önergesi (4/365, 2/526) 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar 

hakkındaki Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun teklifinin Başkanlığa sunulşu iki ayı bul
duğu halde, Çalışma Encümeni bunu henüz mü
zakere edememiştir. 

Bu teklifimin Bayram ile ilgili maddesi 
de bulunduğundan gündeme hemen alınmasını 
saygı ile rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhit Tümerkan 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Airiz arka
daşlarım, bu teklifin, acele olarak gündeme 
alınmasını icabettiren durum vardır, önergemde 
bahsettiğim gibi, Çalışma Eucümeninin bunu gö-
rüşememesi hakkındaki işaretim, bir sitem ta
şımamaktadır. Yalnız Çalışma Encümeni işle
rinin belki yüklü oluşu, belki başka sebepler do-
layısiyle, işlerin gürülmesine imkân bulamamak
tadır. Bugünkü kanunda, gazetelerin bayramın 
(1) nci günü de çıkmıyacağma dair olan hüküm -
hazırlıklar bir gün önce yapıldığından - hepiniz 
biliyorsunuz, hatalı idi. Gazeteciler bir gün bay
ramdan mahrum oluyor ve çalışma günlerinde 
de kendileri işten menediliyor.. Bu sebepten bay

rama da az bir zaman kaldı, acele lâzımdır. 
Bu bir. 

Keza, içinde, gazetecilerin haklarını koruyan, 
gazetecilerin tazminat haklarını keybetmemesini 
temin eden hükümler de 5 - 6 ay gecikecek olur
sa, husule gelecek zararları takdirinize bırakı
rım. Encümenin, Meclinin tatiline kadar olan 
günlerde toplanması ihtimali bulunmadığını na
zarı itibara alarak - çünkü Meclis sabah akşam 
toplanmaktadır - doğrudan doğruya tasarının 
gündeme alınmasını rica ederim. 

REÎS — Komisyon Başkanı Nafiz Körez. 
ÇALIŞMA KOMSYONU BAŞKANI NAFlZ 

KÖREZ (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, ba
his mevzuu olan teklif, komisyonumuzun gün
demindedir ve ikinci maddesini teşkil etmektedir. 
Bundan evvel îş Kanununun bâzı maddelerini 
'tadil eden bir tasarı da vardır ve sona ermek 
üzeredir. Takrir sahibi arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi Yüksek Meclisin öğleden evvel ve son
ra çalışmaya karar vermesi üzerine komisyonu
muz, hakikaten, bundan evvelki enerjik çalışma
sını belki yapamıyor. Fakat takrirde bir ikî ay
dan bahsedilmektedir. Demek oluyor ki, arkada
şımız meseleyi içtüzüğümüzün 36 ncı maddesin
deki hükümlere göre mütalâa etmiş oluyor. 

36 ncı madde der ki bir tasan veya teMif en
cümene gelirse bir buçuk ay içerisinde encümen 
onu sonuçlar. Eğer bunu yapamazsa mucip se
bebini Meclise bildirir diyor. Eğer bu da yapıl
mamışsa Hükümet veya teklif sahibi bu tasarı 
veya te'klifin Kamutayda konuşulmasını teklif 
eder diyor, Hesap edersek bu teklif, beşinci ayın 

— 3ft3 — 
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on üçünde komisyonumuza gelmiştir. Bugün ayın 
dokuzu olduğuna göre henüz, elli beşinci günde
yiz. İçtüzüğün tâyin ettiği müddet, Meclisin de
vamlı çalıştığı günlere aittir. Eğer Meclis, ken
di karariyle bâzı tatiller yapmışsa, bugünleri 
bundan tarhetmek lâzımdır. Meselâ, bugün bir 
teklif veya tasarı, komisyona gelse ve yarın Mec
lis tatil yapsa ve Kasımda açıldığı zaman hiçbir 
şekilde aradan dört ay geçmiştir, komisyon sonuç
landırmamıştır, diye 36 ncı maddeye dayanarak 
bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Bu el
li beş günden on üç günlük bayram tatilini çıkar
dığımız takdirde İçtüzüğün 36 ncı maddesine gö
re böyle bir teklifin yapılması, mümkün değildir, 
çünkü, henüz 45 gün dolmamıştır. Nihayet bu 
meseleyi pratik yönden mütalâa edersek gündemi
mizde hakikaten çok ehemmiyetli kanunların bu
lunduğu ve Yüksek Meclisin her gün öğleden ev
vel ve sonra toplanarak gündemde mevcut olan 
meseleleri halletmek kararında olduğu bîr sırada 
bu meselenin doğrudan doğruya Kamutayda ko
nuşulmak suretiyle bir karara bağlanamıyacağı 
meydanda olan bir hakikattir. Gerek pratik yön
den, gerekse İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi mu
vacehesinde bu takririn kabulü komisyonumuzca 
şayan görülmemektedir. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
REİS — Arkadaşımızın 5953 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tek
liflerinin gündeme a'lmması hususundaki takri
rini reyinize arzediyorum. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Söz isti
yorum. 

1953 O : 1 
REİS — Buyurun. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Fazla ko-

nuşmryacağım. Ben, komisyona sitem etmeme
yi esas tutmuştum. Bunu, sözlerime başlarken, 
ilk plânda arz etmiştim. Şimdi mecibur kaldığı
ma üzülerek söylüyorum: Komisyon, Meclisin 
çalışmalarına takaddüm eden günlerde dahi 
15 kişiden dört kişiyi bulamamış, ve toplama 
imkânını katiyen elde edememiştir. Arkadaşım 
beni söyletmiye mecbur bıraktığı için özür di
lerim: İki ayda mûtat olarak en az 24 toplantı 
yapacak yerde sadece 2 - 3 toplantı yapmış, on
dan sonra bir aydan fazla zamandır - Meclisi 
kesif mesaiye başlamadan önce bile - bu mevzu 
konuşulamamıştır. 

Kanunun ehemmiyetsiz olduğu hakkındaki 
mütalâalar, kendilerine aittir. Ben teklifimi, pek 
•ehemmiyetli kanunlardan biri olarak mütalâa 
ettiğim için müzakeresini rica ettim. 

İki tarafı da dinlediniz. Hüküm sizindir. 
REİS — Tadil teklifinin gündeme alınmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Teklif nazara alın
mamıştır. * f 1| 

Gündemle ilgili önerge vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Mehmet özbey 

REİS — önergeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

i. — Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özken ve 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi ve, Bütçe Komisyonu raporu (2/551) [1] 

REİS — Buyurun İhsan Şerif Bey. 
İHSAN ŞERİF ÖZGEN (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, birkaç gün evvel emniyeti 
umumiyeye ait bir kanun kabul buyurdunuz. 

[1] 258 sayılı basmayazı tutanağın sonundd,-
dtr. 

Aynı kanuna mütenazır olarak Büyük Millet 
Meclisi Emniyet Teşkilâtının Kanunu da Büt
çe Encümeninden ivedilik ve öncelik kararı ile 
Büyük Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bir mad
deden ibaret olan bu kanunun diğer maddelere 
takdimen görüşülmesini idareci üyeler namnıa 
arz ve rica ederim. 

REİS — Raporda da ivedilik ve öncelik ya
zılı olarak istenmektedir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen yok. Mad
delere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 

394 
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edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul buyuranlar... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına 
dair olan 5509 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Em
niyet Amirliği kısmında değişiklik yapılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 9 . 1 . 1950 tarih ve 5509 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kıs
mından, ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded 
ve unvanları yazılı kadrolar kaldırılmış ve ye
rine, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded ve 
unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiş, 
teklif, kanunlaşmıştır. 

2. — Etibank sermayesinin 300 milyon lira
ya iblâğı hakkında kanun lâyihası ve Ekonomi, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/553) [1] 

REÎS '— Sıtkı Yırcah buyurun. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Etibank sermayesinin tezyidine 
taallûk eden kanun tasarısı Yüksek Heyetini
zin gündemine alınmış bulunmaktadır, iki 
maddeden ibaret olan ve bize geniş ölçüde ça
lışma imkânı verecek olan bu tasarının diğer 
işlere takdimen görüşülmesini bilhassa rica ede
rim. 

RElS — Takriri okuyoruz efendim: 

Yüksek Reisliğe 
Etibank sermayesinin (500) milyon liraya 

[1] 256 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. | 

çıkarılması hakkındaki kanun lâyihasının, gün
demde bulunan diğer işlere takdimen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

işletmeler Vekili 
Sıtkı. Yırcah 

RElS — Tasarının takdimen görüşülmesini 
reylerinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler., öabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz, Cezmi Türk'ündür. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, Eti

bank'tan çok şeyler bekliyoruz. Bilhassa mem
leketin maden sanayiinin kalkınmasında, ihra
catın artırılmasında dolayısiyle yurda döviz te
mininde nihai olarak sanayileşmemizde Eti
bank'tan beklediklerimiz çoktur. Onun için 
Etibank'm sermaye tezyidinin gayet yerinde 
olacağına biz de kaniiz. Ancak kanun hakkın
da sayın Bakandan izahat vermesini rica ede
rim. Son aylarda, istanbul piyasasında, Eti
bank'a almalarının murakabesiz cereyan etti
ğini, ucuza alınması lâzımgelen çimentoların 
ucuza alınmayıp başkalarına nazaran daha faz
la fiyatla alındığı, hattâ bu mubayaalarda bâzı 
particilik gayretlerinin müessir olduğu, bâzı 
vatandşları himaye etmek için daha fazla mu
bayaalar yapıldığı, esasen murakabeleri müş
kül olan bu müesseselerin bu sahada, ticaret 
hayatımızda suiistimale mahal vermemesi için 
alman tedbir hakkında tenevvür etmek istiyo
rum. Bu hal tasarıya rey verirken beni tered
düde sevketmektedir. Onun için sayın Bakan
dan rica ederim; bu gibi hâdiselerden haberle
ri var mıdır, tahkikat yapıyorlar mı ve bu mu
rakabeyi teşdit ederek artırılacak bu sermaye
nin de aynı yollarda daha az randımanlı olma
sını önliyecek hususi tedbirler alınmış mıdır? 
Bu hususları lütfetmelerini rica edeceğim. An
cak ondan sonradır ki bu tasarıya huzuru kalb-
le rey vermek imkânını bulacağım. Bu beyana
tım şahsım adınadır. 

RElS — işletmeler Bakanı! 
İŞLETMELER VEKÎLt SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Etibankın mubayaalarında, Eti
bank Kanununun ve ona taallûk eden hüküm
ler dâhilinde muamele yapılmaktadır. Bu muba-
yaatı iki suretle yapmaktayız. Birisi, 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine tâbi bulunmadığı için 
umumi olarak ilân etmek suretiyle teklif alıyo
ruz ve bunlar üzerinde yaptığımız tetkikatta 
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gerek o günkü piyasa ve gerekse umumi ticaret ı 
kaidelerine ve bilhassa şartnameye uygun olup 
olmadığını araştırıyoruz. Uygun olduğu takdir
de ihalesini yapıyoruz. Hakikaten Etibank ve 
Sümerbank gibi müesseselerin bâzı mubayaala
rında tamamen, hususi ve teknik zaruretler kar
şısında bir kısım mubayaalarımızda o gibi te
sisleri ve maddeleri bize verebilmekte hakika
ten bir nevi sipesiyalist, bir neyi ihtisas yapmış 
olan müesseselerden, yerli ve yabancı, hepsine 
şartnamelerimizi göndererek kendilerinden tek
lifler alıyoruz. Bu teklifler evvelâ her müesse
senin teknisiyen müdürler encümeninde, onu 
takiben de banka idare meclisinden geçirilmek 
suretiyle katî karara varılıyor, ve ihaleleri ya
pıyoruz. 

Son zamanlarda da, aşağı yukarı, iki yıldan 
beri 289 milyon lira gibi büyük bir envestisman 
yapmış olan Etibank gibi bir müessesemizde de 
ihaleler mevzuunda bâzı ihtilâflar olabilir. 

Arkadaşımız bilhassa hariçten satın alman 
çimento işinden bahsettiler. Bu iş için bize de 
bir müracaat yapıldı. Yapılan bu müracaat, alı
nan çimentonun bedelinden mütevellit değildir, 
nakliyeden doğan bir ihtilâftan ileri gelmekte
dir. Son zamanlarda yerli armatörlerimizin teş
vik edilmesi için bütün devlet daireleri ve bil
hassa İktisadi Devlet Teşekküllerinin yabancı 
memleketlerden yapmış olduğu her türlü muba
yaalarında malzemenin mümkün olduğu kadar 
yerli gemilerimizle memleketimize nakledilmesi
ni şartlar arasına koymaktadır. Son mubayaa
larda bu şartlara riayet etmeden teklifte bulu
nan bir firmanın kendisinden tavzih istendiği 
halde buna vaktinde cevap vermemiş, bunun ne
ticesinde ufak bir fark olmakla beraber yerli 
gemilerle nakli kabul eden bir firmaya çimen
to ihalesi yapılmıştır. Aradan bir müddet geç
tikten ve bu ihale tekemmül ettikten sonra diğer 
firma ben de geleceğim, ben de yerli vapur
larla bunu nakle teşebbüs edeceğim, diye bir 
müracaat yaptı. îşi vekâlet müfettişlerine tet
kik ettirdik. Yapılan işte katiyen usulsüzlük yok
tur. Kendisinden tavzih talep edilmesine rağmen 
cevap vermediği halde ihale muamelesi tekem
mül ettikten sonra böyle bir müracaat yapmış 
olduğu için bir şey yamıya imkân bulunama
mıştır. Neticede iş ilk ihale edilen kimseye ve
rilmiştir. Kaldı ki, arkadaşlar, müracaatı ya
pan ikinci de değil, üçüncü sıradakidir. Eğer 
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böyle bir yola gidilmiş olsaydı o zaman her üç 
firmayı da önümüze getirip yeni bir ihale veya 
pazarlık usulüne gitmemiz icabederdi. Bugün 
bir ihale yaptıktan sonra, 3 - 5 gün sonra, ben 
de aynı şartları kabul ederdim, gibi iddialarla 
karşı karşıya kalmaktayız. Eğer bunları nazara 
alsak hiçbir iş yapmamıza imkân olamıyacaktır. 
Birkaç gün sonra gelip, ben de hariçten şu ma
lı getirebilirdim, gibi işle alâkası olmıyan ta
lepler de vâki olmaktadır. Eğer bu şekilde her 
yeni ihaleyi, yeni bir şahıs çıktı diye yeniden 
bozup pazarlığa dökmek yolu kabul edilirse iş
leri ikmale imkân olmıyacak her yaptığımız işi, 
yeniden ele alıp yeniden mütalâa etmek icabe-
der ki, bugünkü iktisadi şartlar ve karşılıklı 
ticari teamüller bunlara cevaz vermez. Fakat 
bana gelmiş olan bu gibi sızlanmalar, vâki tek
lifler de olsa, şikâyetlerin hepsi tetkik edilmek
te, katî olarak usûlüne uygun olduğu neticesi
ne varıldığı zaman katî kararımıza iktiran et
miş bulunmaktadır. Nitekim, biraz evvel bahs
ettiğim çimento hâdisesi de bundan ibarettir. 
Arkadaşım emin olabilirler ki, bundan evvel ol
duğu gibi bundan sonra da her türlü ihalelerde 
ticari teamüller ve kanuni usûller tamamen ta
kip edilecektir. Her hangi bir şikâyet karşısın
da vekâletimiz titizlikle durmakta ve icabını 
yapmakta bir an tereddüt etmiyecektir. 

REÎS — Cezmi Türk. 
OElZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; «ayın 

Bakan uzun izahatta bulundular ve bu arada 
mühim olarak ufak bir fiyat farkı vardı, ancak 
'bizim gemilerle nakledilecek firmalara vermek 
için ufak bir fiyat farkına rağmen ıbunlara ver
dik, gibi bir beyanda bulundular, ve meselenin 
en ruhlu noktasında biraz sübjektif bir ifade 
ile iktifa ettiler, rakamla ifade etselerdi, bir 
kilo çimento başına ne kadar bir farkla dahil
deki gemilerle nakledeceklere ihale yaptıkları
nı ifade etselerdi, daha iyi olurdu. 

Beyanlarının ikinci kısmının benim mâruzâ
tım ile ilgisi yoktur. Kendilerine bâzı firma'ar 
teklif veriyorlarmış ve alınan bu teklifler üze
rine ihale yapılıyormuş ve ihale yapıldıktan 
sonra da tekrar müracaat ediyorlar ve biz de 
aynı fiyatla yapardık, hattâ daha ucuza ya
pardık ve saire gibi teklifler oluyormuş, bun
larla alâkamız yok. Yalnız ihaleden önceki saf
hada, yani tekliflerle müracaat edildiğinde, 
teklif mektuplarının istenildiği safhada, büro-
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larma dikkat etmelerini kendilerinden rica ede
ceğim. 

İstanbul piyasasından şikâyetler olmakta
dır. İstanbul'a gitmiştim, tesadüfen kulağıma 
geldi, kanunun derhal geleceğini tahmin etmiş 
olsa idim, belki isimler de verebilirdim, isim 
zikrediyorlar, Demokrat Partiden filân zata 
ihale yapmak için böyle böyle yapıyorlar, şöyle 
yapıyorlar diye isim tasrihine kadar gidiyorlar, 
öyle iddialar vardır. Teklifler veriliyor. Az fi
yat veren firmanın teklifleri bürolarda saklan
maktadır. Ondan sonra ihale yüksek fiyatla 
yapılınca firma hayret etmektedir. Ben daha 
ucuz verdiğim halde niçin benden almıyorlar, 
pahalı firmalardan alıyorlar, diye. 

Sayın Bakanın: buradaki beyanı, küçük 
fark, deyince onların iddialarını muhik gös
teriyor. Bunu lütfen ve sarahaten tavzih etsin
ler. Bu fiyat teklifleri yapıldığı zaman bunla
rın saklanması, bürolarda ihaleye girmemesi 
endişesi vardır. Doğru mudur ? 

İkincisi; ihalede sarahaten söylendiği gibi, 
küçük fark nedir? Bunu ne miktar üzerinden, 
ne kadar ton üzerinden kaç lira olarak rakam-
landıracaklardır ve kilo üzerinden bu küçük 
fark nedir? Lütfen izah etsinler efendim. 

REİS — Sıtkı Yırcalı. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Efendim, fiyat farkından bah
settim. Arkadaşımız bu fiyat farkını yanlış an
ladılar, belki de ben yanlış anlattım. 

Efendim, bizim bu çimento ihalemize, şartla
rımıza uygun üç talip zuhur etti. Bunlardan bi
ri, Belçika'da Kroker Şirketinin - Bu, doğrudan 
doğruya bir ecnebi şirkettir - ikincisi, Trans 
Türk, üçüncüsü de Dantaş'tır. 

Bunlar ilk bir fiyat verdiler. Bu fiyatlar ha
kikaten diğerinin verdiği fiyatlardan yüksektir. 
Biz diyoruz ki, aynı zamanda yerli armatörler
le bunların naklini istiyoruz. Bunun üzerine 
ikinci bir fiyat verdiler, bu fiyatlar şunlardır : 

Belçika'daki Krofcer Şirketi 21,50 ve buda 
Zonguldak'ta teslimdir. Trans Türk 21,75 dolar, 
Dantaş 22,50. 

Binaenaleyh banka bu ikinci teklif üzerine 
21,50 dolar teklif eden firmaya ihaleyi yapmış
tır. Yani bu teklif, en ucuz fiyatı veren teklif
tir. Şikâyeti yapan, 22,50 fiyat veren tekliftir. 
Bu firma, ihale yapıldıktan sonra indirme olmuş 
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i olsaydı ben de ayni fiyata indirirdim diyor. Biz 

muayyen ve müddeti içinde şartnameye uygun 
olan en ucuz teklifte bulunana vermek mecburi-

I yetkideydik. Ondan sonra yeniden bir üçüncü 
pazarlığa girmek yersiz olurdu. 

Bu yola gitmemize imkân olmadığını takdir 
edersiniz. Vaziyet budur." Yoksa en son ihalede 
fazla fiatta olan kimseye ihale edilmiş değildir. 
Şartnameye uygun tekliflerin en ucuzuna ihale 
yapılmıştır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Vekil, beyanatında, bir 
noktaya temas ettiği için söz aldım. 

Etibank, kendi mallarını Türk gemileri ile 
I taşıtmak için icbar yapmaktadır denildi. 

Fakat» Türk gemilerinin harice giderken 
memleketimizde 30 liraya satılan kömürü 50 li
radan almaları, onların hariç piyasa ile rekabet 
yapmamaları neticesini tevlit etmektedir. Bu du
rumu ben Ulaştırma, Ekonomi ve Ticaret ve hat
tâ İşletmeler vekillerine söylediğim halde ve ba
na indirileceği hakkında teminat vermiş bulun
malarına rağmen hâlâ bu fiyat indirilmemiştir. 
Bu itibarla bizim gemilerimizin rekabet yapma 
imkânları sağlanamamıştır. 

Bunun hakkında izahat rica ederim. 
REİS — Sıtkı Yırcalı. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Harice seyahat yapan Türk gemi
lerine mahsus olmak üzere şimdiye kadar 46 bu
çuğa tonunu satmakta olduğumuz kömürü bir ay 
evvel 40 liraya indirdik ve böyle satmaya başla
dık. Arkadaşımız haberdar olmamış efendim. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bendenizin mâ

ruzâtım, bu saydıkları firmalardan 22 buçuk do-
I lâra talip olup da'ondan sonra şikâyet eden fir-
I maya ait değildir. Her hangi bîr firmanın şi-
I kâyetlerini buraya nakletmiş değilim. Yalnız 
I tetkiklerin eksik olduğunu ve bakanın bu işin 

künhüne nüfuz edemediğini arzeylerim. Bura
da da haklıdırlar. Çünkü mevzu, teferruata ait 

I küçük büro işleridir. 
I Bana on dokuz dolarlık teklif yapıp teklifi ele 
I alınmıyan bir firmanın vaziyeti anlatıldı. Ken-
I dileri de rakamları açıkladıktan sonra bunu iti-
I matla söyleyebilirim. İtimat ettikleri memurları 

vasıtasiyle 19 dolarlık teklif yapan firma var mı 
I idi ve bu teklif ne oldu, bunu araştırsınlar. 
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İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Tetkik ederim efendim. 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, malûmunuz olduğu üzere Etibank, mem
leketimizin maden sanayiinde ve elektrifikasyon 
işlerinde mühim rol oynıyan bir bankamızdır ve 
son senelerde göstermiş olduğu gayretlerden dola
yı kendisini tebrik etmek vicdanen yapılması lâ-
zımgelen bir borç olarak telâkki edilebilir. 

Bu mesele üzerinde bendeniz elektrifikasyon 
işlerini ilgilendiren bir noktanın aydınlatılmasını 
rica ediyorum: Gazetelerde son zamanlarda Eti-
bankm, Köprüköy üzerinde inşa edilecek bir san
tral ve baraj işine girişmekte olduğu hakkında 
yazılar çıkmaktadır. Bunun sıhhat dereces nedir? 
Böyle bir baraj inşaatı ve elektrifikasyon işi ele 
alındığı takdirde bunun sahası nedir? Ve inşaatın 
ne zamanı bitirilmesi mümkün olacaktır? 

REİS — Necip Bey. Lütfen tekrar buyuru
nuz haberdar olamadılar. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Efendim, Köp
rüköy barajı. Gazetelerde bu hususta birçok ya
zılar yazılmaktadır. Bu mesele üzerinde katı bir 
malûmatımız bulunmadığı için bu hususun ay
dınlatılmasını rica edeceğim? Bu barajın inşa
sına ne zaman başlanacaktır? Sahası ne olacaktır 
ve inşaata geçildiği takdirde ne zaman ikmal edi
lebilecektir? Bu cihetin aydınlatılmasını rica ede
ceğim. 

REİS — Sıtkı Yırcalı, buyurun. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Bah'kesir) — Bahsettikleri barajın etüdü ya
pılmaktadır. İki ay içinde Bayındırlık Vekâleti 
tarafından ikmal edildiği takdirde 1954 so
nunda ikmal etmek imkânı hâsıl olacaktır. Bu 
sureti 60 bin kilovattık yeni bir enerji kaynağı 
«ağrıyacaktır. Esasen Etibank Köprüköy ba
rajı, Sarıyar barajı ve diğer taraftan Çatalağ-
zı'nm - ki 60 bin -kilovattık yeni bir santralın 
tesisi - ve Gediz'deki Adala santralının yapıl
ması ve Tunçbilek'te 90 bin, Soma'da 40 bin 
•kilovattık iki yeni santralın inşasiyle Garbi ve 
Orta - Anadolu'nun elektrifikasyon işi ikmal 
edilecektir, önümüzdeki Cumartesi günü bir 
İtalyan finmasiyle memleketimizde 530 kilo
metrelik bir havai enerji nakil hat inşası hu
susunda mukavele yapılacaktır. Enerjiyi ço
ğaltmak için yine önümüzdeki hafta içinde 60 
bin kilovattık Çatalağzı elektrik tevsii işinin 
ihalesini yapmak üzereyiz. Bu sayede İstanbul, 
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I Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Bolu, Kırıkkale'ye 

kadar enerji naklini derhal tevsi edeceğiz. Ya
pılacak olan bu tevsi işinin elektrifikasyon iş
lerine müessir olacağını ümit etmekteyiz. (Al
kışlar). 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi de vardır. Bu
nu da tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum : 

Etibank sermayesinin (500 000 000) liraya çı
karılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 14. V I . 1935 tarihli ve 2805 
sayılı Kanunun 4 . I I . 1946 tarihli ve 4851 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle değiştirilen ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Etibankm itibari sermayesi (500 000 000) 
liradır. 

REİS — Cahid Zamangil. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Efen

dim, bu kanunla Etibanka yeni sermaye bulmak 
bahis mevzuu değildir. Eline geçmekte olan ser-

I mayeleri muhasebeye intikal ettirebilmek için 
sermayesinin artırılmasına lüzum hâsıl olmuş
tur. Hükümet 300 ımilyonu 'kâfi görmüş, Büt
çe Komisyonu 500 milyon istemiştir. İkisi de 
haklıdır. Hükümet ne sebeple 300 milyona çı
karılmasını istediği halde Bütçe Komisyonu ne 
sebeple 500 milyona çıkarmıştır. Bunları öğ
renmek isterim. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Etibank sermayesinin 
(100 000 000) liraya iblâğına dair 17 . V I . 1942 
tarihli ve 4269 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi 'kabul edenler... Etmiyenler.,.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Biraz ev
vel bir sual sormuştum. Acaba buna, zatı âli-

I niz sualimi kendilerine tevcih etmediğiniz için 
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mi cevap vermediler, yoksa kendileri lüzum mu I 
görmediler? 

İŞLETMELER VEKÎLI SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Esbabı mucibede bulunduğu için 
lüzum görmedik. 

REİS — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. • 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/534) 

REÎS — Emekli Sandığı kanun tasarısının 
birinci maddesi üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. Söz alan arkadaşların isimlerini oku
yorum : Cezmi Türk, Kemal Türkoğlu, Abdür-
rahman Melek, Agâh Erozan, Emrullah Nut
ku, Yusuf Karslıoğlu, Vasfi Menteş, Muhit 
Tümerkan, Hikmet Fırat, Necip Bilge, Ahmet 
Başıbüyük, Burhanettin Onat, Nuri Ocakcıoğlu. 

Buyurun Cezmi Türk. (Yok sesleri). Kemal 1 
Türkoğlu. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar; bendeniz, tasarı hakkındaki 
düşüncelerimi dün arzetmiş bulunuyordum. An- I 
cak, tasarıyı dün Hükümet namına müdafaa 
eden arkadaşların mütalâaları üzerine söz iste
miştim. Maalesef dün bana sıra gelmediği için 
bugün bu hususta görüşlerimi kısaca arzedece-
ğim. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet namına ta- I 
sarıyı müdafaa eden bakan arkadaşlar, evvelâ, 
tasarının gerekçesiyle, saniyen birbirlerinin I 
fikirleri ile, saldsen kendi fikirleriyle tezat ha
linde bulunmaktadırlar. I 

Evvelâ, gerekçe ile tezat halinde bulunuyor- I 
lar. Çünkü gerekçede, 30 seneden 25 seneye in- I 
dirilmesi sebebini matlûp faaliyet gösteremiyen I 
ve umumi hizmeti aksatan memurların çıkarıl-

* ması maksadı güdüldüğü açıklanmaktadır. I 
Halbuki muhterem arkadaşımız Fethi Çelikbaş, 
daha ziyade, bir reorganizasyon maksadı gü
düldüğünü söylediler. Malûmu âliniz, gerek- | 
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çe, personelden bahsediyor. Bu itibarla bura
da .reorganisazyon değil, repersonalisazyon 
vardır. Şahıstan bahsedilmektedir. Hakikaten 
ıbir reorganisazyon olsaydı, evvelâ, kadroların 
değiştirilmesi, norm kadrolar kabul edilerek 
ona göre personellerin indirilmesi icabederdi. 
Binaenaleyh gerekçe 

REİS — Kemal Bey yalnız birinci madde 
üzerinde konuşunuz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Zaten 
Hükümetin gerekçesinde de yalnız birinci mad
deden bahsetmektedir. Bendeniz de birinci 
maddeden bahsetmekteyim. 

Saniyen Muhterem Çelikbaş arkadaşımız bu
yurdular ki; biz, bu maksadı, asgari huzursuz- 4 

lukla temin etmeye çalışıyoruz. Halbuki konu
şan, arkadaşların fikirleri, umumi bir tasfiye 
yapılsın, mahiyetindedir. Bu şekil umumi hu
zursuzluk yaratır. 

Muhterem arkadaşlar, eğer tasfiyeye lüzum 
varsa onun umumi olması, yalnız 25 seneyi dol
durmuş ehliyetsiz memurlar değil, alelıtlak 
hizmet müddeti ne olursa olsun ehliyetsiz, Dev
let hizmethıi aksatan ve memuriyet şeref ve hay
siyetini muhil hareketleri bulunan bütün memur
lar tasfiye edilsin. Bendeniz bunun böyle bir 
kanunla yapmaktansa, umumi bir huzursuzluk 
yaratmaktansa bir tasfiye kanunu getirilsin, is
temiştim. 

REİS — Kemal Bey, kanunun umumi heye
ti üzerinde konuşuyorsunuz. Tümü üzerinde 
konuşulmuş ve maddelere geçilmiştir. Birinci* 
madde fıkralara ayrılmıştır. Madde üzerinde 
konuşunuz rica ederim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen
dim^ madde üzerinde konuşuyorum. Birinci 
maddenin esbabı mucibesinden bahsediyorum. 
Esasen kanunun esbabı mucibesi yalnız birinci 
maddeye aittir. Dün söz aldığımı biliyorsunuz, 
muhterem Başbakanın defatle kürsüye çıkması 
üzerine söz hakkımdan mahrum kaldım Reis 
Bey. 

REİS — O ayrı şey. Konuşamadınız ise, tü
zük müsait değil de konuşamadınız? Şimdi bu 
kanunun birinci maddesi : vesilesiyle umnmi 
müzakereye yol açmamanızı rica ederim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Birin
ci maddenin esbabı mucibesi üzerinde konuşu
yorum, onun dışında bir konuşmamı görürseniz 
susturursunuz, tamamen birinci maddedeyim, 
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kanun zaten birinci maddeden ibarettir, rica . 
ederim. 

Binaenaleyh, bu birinci madde gereğince 
ehliyetsiz ve kifayetsiz memurların vazifeden 
uzaklaştırılması isteniyorsa, yalnız 25 seneyi 
doldurmuş olanların değil, hepsinin uzaklaştı
rılması lâzımdır. Binaenaleyh maddenin bütün 
memurlara tatbik edilecek bir ifadeyi ihtiva 
etmesi lâzımgelir kanaatindeyim. Ve bu huzur
suzluk yaratmaz. Aksine olarak, ehliyetli me
murlar Devlet hizmetlerini aksatmıyan ve haki
katen memuriyet haysiyet ve şerefine lâyık ola
rak vazife gören memurlar huzursuzluğa değil, 
huzura kavuşmuş olur. ister 25 seneye gelmiş 
olsun ister 30 sene hizmet etmiş bulunsun, ifa
de edilenin aksine olarak kendilerine temiat 
verir, huzursuzluk yaratmaz, ancak tasfiyesi 
icabeden memurlarda huzursuzluk yaratabilir 
ki bunu da düşünmeye lüzum yoktur. Çalışan 
ve Devlete verimli olan memurlar, vazifede ka
lır, diğerleri, gider. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Netice ne? Sözlerinizin mevzu ile hiçbir 
alâkası yoktur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başbakan; sizin izahatınıza da cevap vereceğim, 
bendeniz, sizi, saatlerce dinledim, rica ederim, 
siz de lütuf buyurun. 

CEMAL REŞlT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Karşılıklı konuşmayın, Meclise hitap edin efen
dim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Başba
kan sebep oldu ne yapalım? Muhterem arkadaş
lar, birinci maddede Anayasaya aykırı bir ci
het bulunmadığını Hükümet adına Fethi Çelik-
baş arkadaşımız müdafaa ettiler. Ben Fethi Çe-
likbaş arkadaşımızın, bugüne kadar çok defa 
Meclis kürsüsünde bir prensip adamı olarak ko
nuştuğunu gördüm. Vekil olduktan sonra ko
nuşma tarzının değişmiş olduğunu tesbit etmiş 
bulunmakla hakikaten üzüntü duymaktayım. 

RElS — Bu sözlerin birinci madde île ne 
alâkası vardır? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Vardır 
efendim, Muhterem Reis Beyden soğuk kanlı 
olmasını, bitaraf kalmasını rica ederim. Daha 
cümlemi bitirmedim. 

Muhterem Fethi Çelikbaş'm mebusken baş
ka tarzda düşündüğü... 
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SlNAN TEKELİOĞLÜ (Seyhan) — O za

man vekil değildi. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Vekil 

olduktan sonra başka türlü düşündüğünü, bi
rinci maddedeki, mahkemeye gitmek, dâva aç
mak hakkının kaldırılmış olması dolayısiyle söz
lerinde tezat bulunduğunu göstermekle ispat 
edeceğim. Rica ederim Reis Bey, sözümü kesme
yiniz, bitaraf olunuz. 

Efendim, Fethi elikbaş ne dedi? Biz itiraz et
tik. Dedik ki, bu fıkra hükmüne göre verilen ka
rarlar katidir, bu kararlar aleyhine hiçbir su
retle kaza mercilerine baş vurulamaz hükmü, Ana
yasaya aykırıdır, antidemokratik, demiyorum ar
tık. Memur vatandaşın dâva açmak hakkını sel-
beylemektedir. Fethi Çelikbaş kalktı, hayır, Dev
letle memur arasında bir statü münasebeti var
dır, binaenaleyh dâva hakkı nezedilebilir, dedi
ler. Muhterem Celâl Yardımcı 'mn fikrinin ak
sine olarak bu mütalâayı ileri sürdüler, çünkü Ce
lâl Yardımcı, mukavele vardır dediler. 

Şimdi size bir kanun münasebetiyle Muhterem 
Çelikbaş'm mebus sıfatiyle yazdığı bir muhalefet 
şerhini okuyacağım ve kararı sîze bırakacağım. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Birinci madde ile alâkası yoktur. 

RE IS — Kemal Bey, bunun müzakere ettiği
miz birinci madde ile hiçbir veçhile alâkası yok
tur. Rica ederim, tasar mn tümü üzerindeki ko
nuşmalar hitama ermiştir. Fethi Çelikbaş arka
daşımın birinci madde üzerinde söz alıp konuş
muş değildir. Siz birinci madde üzerindeki nok-
tai nazarlarınızı beyan etmek için söz aldınız, bu
na ait tadil teklifiniz de vardır, tadil teklifinizi 
Meclise kabul ettirecek şekilde müdafaanızı ya
parsanız dalıa iyi olur. Bunun haricinde hare
ket ederseniz sözünüzü kesmeye mecburum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Eğer 
sönümü kesmek istiyorsanız, her zaman kesebilir
siniz. 

REÎS — Sözünüzü kesmeye mecburum. Fethi 
Çelikbaş'm muhalefet şerhinin„okunmasının bi
rinci madde ile ilgisi yoktur. Mebusken şöyledir, 
vekilken şöyledir gibi mukayese tarzında konuş
manız, doğru değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Ben 
burada memurun Danıştaya müracaat- hakkının 
olup olmaması hususundaki müdafaayı çürütüyo
rum. Meclise bir kanun teklifi yapılmıştır. Vak
tiyle Hariciye Vekâleti memurlarının tasfiyesi 
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için çıkarılan kanuna göre tasfiye edilen memur
lar vardır. Arif Hikmet Pamukoğlu bir teklif i 
yapmıştır. 

REÎS — Bu işin bununla alâkası yoktur. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Biz me

murların Damıştaya müracaat etmesini müdafaa 
ediyoruz. Vaktiyle tasfiye edilmiş olan memur
ların danıştaya müracaat hakkı teklif edilmekte
dir. Fakat komisyon bunu ret etmiştir. Buna 
Fethi Çelikbaş bir muhalefet şerhi yazmıştır. 

RE IS — Efendim, arkadaşımız behemehal bi- | 
rinei madde dışında konuşmakta İsrar ediyor, 
reyinize müracaat etmeye mecburum, görüşmesi
ne, ihtarıma rağmen, kendi tasavvur ettiği şekil
de devam etmelçte musirdir. Görüşüp görüşmeme
sini reyinize arzediyorum. Bu şekilde görüşmesi
ne.. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Tama
men mevzu üzerindeyim. 

REÎS — Ben iki defa ihtar yaptım.. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Me

murların Danıştaya müracaat haklarından bahse
diyorum. 

REÎS — Kemal Türkoğlu'nun İsrar ettiği şe
kilde konuşmasına kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Lütfen kürsüden inin. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu fik

rimi izahtan vazgeçiyorum. Diğer hususlarda ko
nuşamaz mıyım. 

REÎS — Buyurun, devam edin. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen

dim, şimdi arzunuz veçhile kanunen birinci mad
deye geliyorum. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu birinci madde 
ile vaktiyle Devlet memurlarının kendi daire
leri tarafından otuz hizmet senesini doldurmuş 
bulundukları takdirde tekaüde sevkedilmeleri-
ne ait olan kanun hükmünü bu defa 25 seneye 
indirmdş bulunmaktadırlar. 

Ayrıca yeni olarak bu madde ile 25 sene 
hizmet yılını doldurmuş bulunan memurlara 
da buna muvazi olarak kendi istekleri üzerine 
tekaütlüklerini talep etmek hakkı tanınmış bu
lunmaktadır. 

Muhterem Başvekil, dün, yine tümü üze
rinde konuşurken bu tasarıda yeni bir hüküm 
olmadığını, sadece otuz senenin yirmi beş se
neye indirilmiş bulunduğunu müdafaa ettiler. | 
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Kısmen yerinde, kısmen yerinde değil. Haki
katen, kıyamet mi kopar otuz seneyi yirmi beş 
seneye indirmekle? Bu kısımda kanaatimce 
Anayasaya aykırı bir cdhet yoktur. Devlet, 
statüsünü tesbit etmektedir ve memurlar buna 
riayet ederler. Memuriyete girer veya girmez
ler, bunda muhtardırlar. Ancak burada dü
şüneceğimiz cihet, bir memurun 25 senede te
kaütlüğe sevkedilmesi Devletin menfaati bakı
mından yerinde midir, değdi midir? 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Yerindedir. 
(Yerindedir sesleri). 

(KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Zatı 
âlinize göre yerinde olabilir, bendenize göre de
ğildir. Reis Bey lütfen ihtar ediniz, söaümü kes
mesinler. 

REÎS — Devam ediniz efendim. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Kana

atimce bu, yerinde değildir, Devletin aleyhine
dir. Çünkü muhterem arkadaşlar, Devlet me
muru, yaptıkları teşbih gibi, bdr bakkalın tez
gâhtar bulması gibi kolayca elde edilecek bir 
kimse değildir. Hakiki Devlet memuru, ancak 
uzun, uzun yıllar çalışma sayesinde yetişebilir. 
25 sene hizmet etmiş ve Devletin en yüksek 
kademelerine gelmiş bir memuru lâalettâyin bir 
bakanın veya âmirinin göreceği lüzum üzerine 
hiçbir hukuki mesnet göstermeden tekaüde sev-
ketmesi, kanaatimce tamamiyle Devletlin aley
hinedir. Yani müstakil olarak bir fikir, kana
at ve meslekî ehliyete dayanarak hizmet göre
ceği bir yılda bir memurun bu tehditler altın
da bulunması, doğru değildir. Yüksek Meclis, 
takdir ederse, 30 seneyi 25 seneye indirebilir. 
Bunda büyük bir tehlike yoktur. Sayın Başba
kan, Anayasaya aykırılık nerede, dedi. Bu hü
küm birinci maddenin son fıkrasındadır. O da, 
âmirinin göreceği lüzum üzerine emekliye ayrı
lacak bulunan bir memura hakkında alman ka
rarın her hangi bir hata veya- hissî bir sebep 
dolayısiyle verilmiş olacağını iddia ederek dâ
va açmak hakkının kaldırılmış bulunmasını ih
tiva eden hükümdür. Muhterem Başbakana ar
zediyorum, Anayasaya aykırı olan, bu hüküm
dür. Ben, bu hükmü» kaldırılmasına, buradan, 
muvafakat edeceklerini de kendilerinden bek1-
lemekteyim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Anayasaya 
aykırı değildir. 
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KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Anaya
saya aykırıdır. Dün kürsüden Celâl Yardımcı 
arkadaşımız,, bu hükmü müdafaa ederken, Mecli
sin bir içtihadı vardır, dediler, içtihat değişti
recek ortada bir sebep bulunmadığına göre, yeni 
bir şey yapılmış değildir. Bugünden biz bu hük
mü kanunlaştırmaktayız, diye bir müdafaada 
bulundular. Bu yanlıştır. Vakaa Meclisten bir 
tefsir kararı çıkmıştır, bu kararla Meclisin, me
murların Danıştaya dâva açma hakları olmadığı 
kanaatini izhar etmiş olduğunu ifade edemezler. 
Tefsir, mevcut olan aski metne istinaden çıka
rılmıştır. Yeni Meclis, şunu düşünmüştür ki, 
ben bir tefsir yapmaktayım, tesis değil. Meclis, 
şöyle düşünmüştür: Tefsirde, vaktiyle çıkarıl
mış bulunan ve yürürlükte olan metne sadık kal
mak mecburiyetine uygun olarak o metni çıka
ran vâzıı kanunun kasdı ne idi, ben onu bugün 
tesbitle mükellefim demiş ve Yüksek Meclisiniz, 
öyle yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tefsir dolayısiyle 
Meclisinizde mühim müzakereler cereyan etti ve 
o münakaşalar dolayısiyle Geçici Komisyon Söz
cüsü arkadaşımız Mahmut Goloğlu, burada, sa
rahaten ifade etti ve dedi ki; komisyonumuz da 
tenkid eden arkadaşlarla aynı kanaattedir. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Hiç birinci madde üzerinde görüşmü
yorsunuz ! 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Memur
lara dâva hakkı tanınmalıdır. Fakat ne yapalım 
ki, biz kanun değil, bir tefsir yapmaktayız, met
ne bağlıyız ve bu metne göre dâva imkânı olma
dığından tefsir dolayısiyle bir karar halinde 
çıkarmaya mecburuz, işte zabıtlar önümde. On
lardan birkaç cümle okuyacağım. 

Cümle başı şöyle başlıyor: «falan arkada
şımız kurumlara bu madde ile takdir hakkının 
verilmiş olduğundan bahsetti. Fakat mutlak 
takdir hakkının verilmesi doğrumudur, diye bir 
sual açmıştır» bunu sözcü söylüyor, «evvelâ 
şunu arzedeyim ki: bu madde aleyhinde konuşan 
bütün arkdaşlarımızm fikirlerine komisyonumuz 
tamamen iştirak etmekle beraber ne yapalım ki 
bu maddei kanuniyedeki hakkı takdirin mutlak 
olduğu anlaşılıyor». Yani komisyonumuzda, bü
tün tenkid eden arkadaşlarla hemfikir olarak 
memurların dâva hakkı olmalıdır. 

Fakat ne yapalım ki, biz tefsir talebi karşı
sındayız, yeniden tesis yapamayız, metinle bağ-

I lıyız, binaenaleyh memurun hakkını tefsir eden 
bir neticeye vardık dediler ve bütün milletveki
li arkadaşlara şunu tavsiye ettiler. Her millet
vekili, bu maddenin tadilini teklif etmeye her 
zaman hak sahibidir, dediler. Halbuki arkadaş
larım, şimdi karşımıza yep yeni bir madde gel
miştir. Eski kanun metnine sadık kalarak Mec
lisin vermek mecburiyetinde olduğu tefsir ka
rarma bağlılık mevzubahis olamaz, işte bunun 
için yeniden karşımıza getirilen yep yeni bir te
sis hükmünü tenkid etmekte ve Anayasaya ay
kırı olduğunu, iddia etmekteyiz. Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız, vaktiyle, aksi kanatte bulunması
na rağmen bugün fikirlerini müdafaa ederken, 
bakanlıklardaki inzibat komisyonlarının her 
karar almada memurlar Danıştaya giderler ve 
Danıştay bu kararları bozar, dedikleri için bu 
müdfaayı yapıyorum, dediler. Bu tamamen yan
lıştır. Danıştaym bozacağını kabul etmek, pe
şinen haksız olduğunu bilmek demektir. Neden 
Danıştaym kararından korkuyorlar. Bundan 
sonra gelecek vekillerin de bu arkadaşlar gibi 
vazifelerini suiistimal edeceklerine asla kani 
değilim. Mafevkler de bütün madunları için 
ancak kanunun çerçevesi içinde muamele yapa
caklardır. Fakat binde bir de olsa bir suiisti
mal, bir hata ihtimalini kabul etmemiz ve bu 
hatanın kanun yoiuna gidilerek düzeltilmesi 
yolunu açmalıyız. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Kâfi, kâfi. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Kâfi 

olduğunu ben takdir ederim. Şimdi bâzı arka
daşlarımız bu tasarının heyeti umumiyesinin 
Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiler. Hayır 
arkadaşlar, kanunun tümü, Anayasaya aykırı 
değildir. Ancak dâva yolunun kapanması, Ana
yasaya ve hukuki düşüncelere aykırıdır ve ka
nundan çıkarılması icabeden bu hükümdür. 

Muhterem Başbakan buyurdular ki; bu yo
lu kaparsak ne olur? Daha birtakım yollar var
dır, haksızlığı korumak için, meselâ Meclis mu
rakabesi vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis murakabesi
nin hele bugün, ne kadar güç yürümekte oldu
ğunu gözlerimiz görüyor. Artık bundan son
ra milletvekili arkadaşlar, işlerini bırakacak, 
falan memur neden tekaüt edildi, diye Hüküme
ti sorguya mı çekecekler? Bu normal bir yol 
değildir. Hükümetin personeli ile olan mua-

I melesi hakkındaki kararlarının tetkik mercii 
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Meclis değildir, kazai murakabedir. Ya dünya
nın birçok yerlerinde olduğu gibi kazai muraka
benin adlî kısmı kabul edilir, yahut Fransız 
sistemine uyan Türk rejimine göre Danıştayda 
dâva açma hakkı tanınır. 

Matbuat vardır, dediler. Ne olacak? Zavallı 
mağdur olan memur vatandaş gidecek matbuata 
yüz sürmeye başlıyacak, kendi haklarını matbuat 
vasıtası ile istiyecek, matbuat, gazeteler aleni ola
rak yazacak ve Hükümet de bundan korkarak ka
ran değiştirecek. Rica ederim, hukukçu olan bir 
Başbakanın ağzından Meclis huzurunda kazai 
murakabenin faydasını inkâr etmesi ve bunun 
yerine hiçbir mesuliyeti olmıyan matbuatın mu
rakabesini ikame etmek istemesi ne derece doğru 
olur?. Normal yol, kazai murakabedir arkadaşlar. 
Bugünkü kanunlarımıza göre Devlet Şûrasının 
murakabesidir. Ancak bu teşkilâttır ki, Hükü
metin tasarruflarını bozar. Meclisin murakabesi, 
siyasidir, Hükümeti sorguya çeker, hatalı hare
ketini görürse ve eğer imkân bulursa Hükümeti 
düşürür. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hayır, hem kazai, hem cezaidir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Cezai, 
bahis mevzuu değildir. Eğer suiniyete iktiran 
ederse cezai mesuliyet mevzuubahs olur, o za
man bakan, icabeden makama gönderilebilir. Za
ten söylediğim gibi suiniyet olmıyabilir, yapılan 
muamelenin tashihi mevzuubahistir. Bunu Mec
lis, tashih edemez. Dilekçe Komisyonunda 14 bin 
dilekçe vardır. Memur hukukunu da bu komis
yon mu tetkik edecek?. 

Binaenaleyh, hülâsa olarak bendeniz 25 sene 
meselesinin, Devletin aleyhine olduğu kanaatin
deyim. Bunu Devletin menfaatlerine aykırı gör
mekteyim. Yalnız şunu söyliyeyim ki, en büyük 
haksızlık, hâkimlerimize olacaktır. Çünkü hâkim
lerimiz de buna girmektedir ve Anayasa ile te
min edilmiş bulunan teminatları rencide olmak
tadır, doğrudan doğruya değil. Hâkimler hak
kında tatbik edilecek ve hükme takdir dışı kati 
bir şekil verelim. 

Normal olarak Emeklilik Kanunu ile kabul 
edilmiş olan tekaütlük müddeti 30 sene hizmet 
ve 65 yaştır. Bu keser atar. O halde bütün me
murlar hakkında bunu tatbik etmeliyiz. Yani 
eğer 25 sene hizmeti kâfi görüyorsanız bütün me-
murlan 25 seneyi doldurunca mecburi olarak te
kaüde sevketmeliyiz. Bu takdirde Anayasaya bir 
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aykmlık olmaz, (öyle §ey olmaz sesleri, gürül
tüler) 

Müsaade buyurun, Celâl Yardımcı'ya cevap 
veriyorum, dediler ki Devletle memur arasındaki 
münasebet, âdeta bir bakkalla tezgâhtan arasın
daki münasebete benzer. Onlar hukuku hususiye 
hükümlerine tâbidir, bir iş akdi münasebeti var-
dir, dediler. 

Hayır arkadaşlar, burada iş akdi münasebeti 
yoktur. Devletle memur arasındaki münasebet, 
doğru olarak Fethi Çelikbaş'm dediği gibi sta
tüye tâbidir. Memur hizmete alındıktan sonra 
statüye tâbi olur. Binaenaleyh demek istediğim 
şudur; Devlet tekaütlük hükümlerini hakikaten 
istediği gibi serbestçe tesbit eder. Memur boyun 
eğer. Ama memur memuriyete girdikten sonra 
çıkanlırken veya hakkında her hangi bir muamele 
yapılırken hukuki esaslara istinat edilmesi lâzım
dır. Aksi halde memura dâva hakkı verilmek ica-
beder. Bu sebeple birinci maddenin B bendinin 
son fıkrasının çıkanlması için bir teklifim var
dır. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem Türkoğlu ar
kadaşımız evvelâ şahsi çalışmamla alâkalı bir 
noktaya temas etmişler. Kendilerine hatırlat
mak isterim ki, bir kanunun tefsirindeki hâkim 
prensipler ayrı, tesisindeki prensipler yine ay
nıdır. Tefsirin esbabı mucibe lâyihasmdaki, 
müzakere zabıtlarındaki, komisyon müzakere-
] erindeki ruha göre yapılması icabeder. Tesis 
ise hiçbir kayda tâbi olmaksızın tamamen mas
lahatın gerektirdiği şekilde yapılmak icabeder. 
Bu itibarla hukukçu olan arkadaşım teşriî çalış
malarda terketmesini kendisi için faydalı gör
düğüm şahıslarla meşgul olmak alışkanlığından 
kurtulamıyarak beni tenkide teşebbüs etmiştir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Asla. öy
le bir şey yoktur. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Devamla) — Tesisi tefsirde, tefsiri 
tesisde söylemek benim görüşüme asla uygun 
değildir ve hukuki de değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Tesisdir, 
kanunu vardır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şu halde 
kürsüde konuşurken daima sübjektif sahaya 
intikal etmiyerek hususiyle mevzuumuzda yeni 
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;î>İr tesis sapılmak iktifa eder iken bu tesisle-alâ- I 
kah olarak söylediğim sözler cerhedilmek ge
rekir. Yoksa ;tefsirde söylenmiş olan sözlerin 
tesiste ileriye sürülmesi tssis ve tefsirin ne ol
duğunu ayırt etmemekten ileri gelir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sözlerin 
.tesistedir, tefsirde değildir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Devlet Şû
rasına müraccaat etmek keyfiyetine gelince; 
dün, bilhassa bâzı arkadaşların, benim sırf Vekâ
lette geçen bir hâdiseyi hikâye etmemi diledik
leri gibi kullanabilmek ve hattâ şunu da şöyli-
yeyim, tahrif etmek imkânlarını bertaraf etmek 
içindir ki, ikinci defa söz aldım ve tavzih ettim. 
Yanlış anlaşılmasın dedim. Vekil, Şûrayı Dev
letin, bir kaza merciinin ilâmını yerine getir
mekte tereddüt etmez, onu ifa eder ve büyüklük 
addeder, dedim. Fakat memurlarunızm zihniyeti 
o derece bir hal almıştır ki, dedim, onl,ar bundan 
endişe ediyorlar, bu endişe onlara aittir, dedim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Tamamen 
sübjektif. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKÎLÎ FETHİ 
ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Vakıalar sübjektif de
ğildir. Sübjektif, vakıanın maverasmdadır. 

Bütün bu iddialar, bir noktada mesnedini bu
labilir. Bu memleketin yıllar boyunca iş başın
da bulunan hükümetleri hakikaten ne Meclisin 
ne de efkârı umumiyenin murakabesine tâbi ol
madıkları için daima hükümetler âdeta bir şer 
âleti olarak görülmüşlerdir. Hükümetler dün
yanın her parlâmentosunda meclislerden salâhi
yet alırlar, bunları hüsnü istimal etmedikleri an
da murakabeye tâbi tutulurlar ve ıskat olunur
lar. Bunun ötesinde arzettim. Meclistin mura
kabesinden çok daha mühim bit' murakabe ci
hazı vardır. Meclisler değişir, fakat müstemir-
reıı devam eden bir efkârı umumiye vardır. 
Hükümetler bu efkârı umumiyenin devamlı mu
rakabesi altındadır. Sonra, .bizim kanunlarımız
da da vardır. Millî Korunma Kanunu, tnıma-
miyle kanuni mahiyetteki birçok işleri karar
nameler ısdar etmek suretiyle Hükümete salâhi
yetler vermiştir. Bu derece mühim ve esaslı 
•mevzularda bile Hükümete salâhiyet verilebil- I 
.ml§ken burada bundan kaçınılması anlaşılır f 
şeylerden değildir. Burada söyledim, hangi ve
kil hizmet eden bir memuru muhalif noktai na
zar dermeyen ..etti'diye mesaisinden kendisini 
mahrum eder? Böyle bir insana vekâlet maka- | 
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mim işgal edecek olgunlukladır, denebilir mi? 
Şu halde bu madde nasıl tatbik edilebilir? Bir" 
insan fevkalâde kıymetli olabilir. Fakat kal
ben işleri yürütmeye iştirak etmez. Bunu ve
kil istihdam mı etsin'? Genel müdüre havale et
tiği işlerin hep dosyasını mı tutacaktır? Niha
yet icra mevkiinde çalışanların işleri selâmetle 
yürütmekten başka endişeleri olmıyacağını ka
bul etmek gerektir. Bu keyfiyet kabul edilime-
yince her mevzuda icra organına en küçük bir 
salâhiyet vermemek ortaya atılabilir. O tak
dirde icra başında olanlarla icranın dışında ka
lan insanların işin icabını takdir etmeleri lâ-
zimesini de unutmamaları icabeder. Adlî kaza 
yanında hususi, idari kaza da teşekkül etmiş
tir. Niçin? Çünkü idari kazada vazife alanlar, 
icradan gelirler ve bu husus icranın icapla
rını daha isabetle takdir edebilsinler içindir. Bu 
vesile ile sunu da ifade edeyim ki, üzülerek 
ifade edeyim ki ; C, H. Partisi 20 küsur yıllık 
icraatında idari kazaya ve bilhassa Şûrayı Dev
lete en küçük bir ehemmiyet atfetmemiştir. Şû
rayı Devletin kuruluşunda bu müessesenin 
büyükelçiler, generaller, valiler, müsteşarlar 
tarafından teşkil edilmesi lâzımgelirken bu kad
rolar bakanlıklarda müsteşarların hattâ umum 
müdürlüklerin kadro dereceleri yükseltilirken 
Devlet Şûrası kadroları aynen ipka ve muha
faza olunmuştur. Bütün bu haileni düşünüyo
rum da ... 

CEMAL REŞÎR EYÜBOÖLU (Trabzon) — 
Hâkimler tazminatını hatırlayınız. 

(KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Reis Bey, 
bu söylenenlerin mevzula alâkası var mı, yok 
mu, lütfen reye koyunuz. 

DEVLET VEKÎLÎ FETHİ ÇELÎKBAŞ (De
vamla) — Bu şekilde konuşmak bu memleketin 
tarihiyle alay etmek olur diyorum arkadaşlar. 

Bu konuşmaların mevzula alâkası vardır. 
Çünkü murakabeden bahsediyoruz. Arkadaş
lar, memurlardan teşkil edilen heyetlerin ha
leti rühiyesini size naklettim ve 'bu vakıaları 
sizlere söylemeye mecburum. Bunun hakkında 
tedbir alıp almamak sizin bileceğiniz bir iştir. 
Ama mesuliyet alan bir insanın hâdiseleri oldu
ğu gibi Meclisin önünde şerh etmesi vicdani bir 
vazf esidir. 

Bizim, iyi niyetlerle bu söylediklerimizi kendi 
hususi maksatlarına alet etmek istiyenlerin ileri 

— 404 — 



B : 106 9.7 
sürdükleri mütalâalar bu kürsünün ciddiye
tiyle asla kaabili telif değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sizin hu: 
susi maksatlarınız olabilir, benim hiçbir hususi 
maksadım yoktur. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Devamla)' — Sizi de bilirler, bizi 
de bilirler. 

Bu kanun tasarısı, evvelce de arzettiğimiz 
gibi, âmme hizmetinin selâmetle yürütülmesi 
maksadına matuf, hizmetin şiküoeşmede bıra
kılmaması maksadına ve hizmetin süratle intaç 
edilmesi maksadına matuf olarak üst kademe
lerde bir ayıklama yapmaktan öteye bir maksat 
gütmiyen bir kanun tasarısıdır. Ve bu kanun, 
dün konuşan arkadaşların ifadesi veçhile, me
murlar içerisinde huzursuzluk yaratmaktan 
külliyen âridir. Çünkü 25 hizmet yılını doldur
mak kaydı, kanun tasarısı metninde yer almış
tır. Bu bakımdan, dün de gördüğünüz veçhile 
bu kadar basit bir mevzuda, mevzuun dışına 
çıkarak bir kısım arkadaşlarımız, içlerini dök
mek lüzumunu hissediyorlarsa bunun daha 
başka sahaları vardır. Memleketin binbir dâ^ 
vasi dururken bu kadarcık basit mevzuda ve 
mevzu ile hiç alâkası olmıyan, maksat dışında 
mütalâalar serdetmek başka sahalarda serdedi-
lecek mütalâalardan nasibi olmamakla da izah 
olunabilir. 

Bu kanun tasarısı; Yüksek Meclisinizin 3 
yıl hassasiyetle üzerinde durduğu, hattâ tenkid 
eden arkadaşların da idarenin daha süratli ça
lışması, işleri süratle intaç etmesi bakımından 
ileri süregelmekte oldukları tenkidleri göz 
önünde bulundurup, bunu mümkün kılabilecek 
salâhiyeti Hükümete vermektedir. Ben şahsan 
kanunluk kazanınca, idarenin daha süratli daha 
salim, daha emniyetli çalışması kabil olacaktır. 

Bu itibarla, tenkid eden arkadaşlarımız 
mevzua iyice nüfuz ettikleri takdirde bizzat 
kendilerince ileri sürülen gayeyi tahakkuk et
tirmek için Hükümete salâhiyet vermekten 
başka bir maksadı olmadığını kabul edecekler
dir. Bumdan sonra idarede pürüzsüz, froİman 
olmadan selâmet ve süratle i§ görme hususunda 
tedbir alma ve salâhiyet kullanma keyfiyeti ta
mamen Hükümetinize ait olacak, teşriî organ 
bu suretle vazifesini yerine getirmiş ve vazi
fenin ifasında Hükümete salâhiyet vermiş ola-
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çaktır. Bunun ötesinde bu tasarı , bir mâna 
taşımamaktadır. (Alkışlar). 

REİS — Halk Partisi Meclis Grupu adına 
Cemal Reşit Eyüboğlu. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
.... (Grup adma değil, kendi açtına sesleri). 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar.... 

REİS — Cemal Bey grup adma mı? 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 

Evet grup adına... 
REİS — Arkadaşlarınız hayır diyorlar. 
CUMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 

Grup adma efendim. 
REİS — Hayır diyorlar Cemal Bey, lütfen 

sıranız geldiğinde konuşursunuz, Abdürrahman 
Melek, buyurun.... 

AVNİ DOĞAN (Yoagad) — Cemal Bey, ha
berimiz yok. 

ABDÜRRAHMAN MELEK (Hatay) -^Muh-
terem arkadaşlar, bendeniz de Emekli Sandığı 
Kanununun birinci maddesinin «OB» bendinin 
son fıkrasının çıkarılması» hakkında konuşaca
ğım, bu maddendn son fıkrasında, «Re'sen 
emekliye sevkedilenler hakkındaki karar kati
dir, bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kazai 
mercilere baş vurulamaz.» denilmektedir. Muh
terem arkadaşlar, kaza mercilerine baş vurma 
hakkının nezedilmesî, normal kanunlarda yer 
almamalıdır. Dünkü umumi konuşmalarda Hü
kümet, bu kanunun, bir tasfiye maksadını is
tihdaf etmediğini, söylemiş bulunuyor. Buna 
nazaran bir an için Tasfiye Kanunu değildir di
yelim. Tasfiye kanunları, fevkalâde kanunlar 
olarak, hükmü ve tesiri bdr defaya mahsus ola
rak yapılabilir. Nitekim geçmiş zamanlarda 
tasfiye kanunları yapılmıştır. Bu gibi kanun
larda dahi kazai mercilere müracaat hakkının 
nezedilmesini .îstemiyenler, kabul etmdyenler 
olmuştur. Kıymetli hukukçu ve salahiyetli ar
kadaşlarımızın bu kabîl mütalâalarını elimimde 
yazılı vesikalar göstermekledir, 

İşte size bir misal : «İdari mercilerce ittihaz 
olunan bir karar aleyhine vatandaşın iaza nıer-
eiierine baş vurmat hakkını iptal ve dpla^jsiy-
le idarenin kazai murakabesini bertaraf eden 
5250 sayılı Kanunun muvakkat maddesi hük
münün kaldırılmasına taraftarız.» ddye müta
lâalar vardır. 
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Gayet güzel bir mütalâa. îmza Fethi Çelik

baş ve arkadaşları. 
Şimdi görüyoruz ki, kıymetli hukukçu arka

daşlar dahi kazai mercilere müracaat hakkının 
nezedilmemesd fikrini ileri sürmüş bulunuyor
lar. Halbuki Hükümet adına konuştuğu zaman 
ıSayın Fethi Çelikbaş arkadaşımız, belki bu 
mütalâasını unutmuş göründüler. Ve böylelik
le bir tezat vaziyetine düştüler. 

Şayanı dikkattir ki, bu çok yılların unut
maya mahkûm edeceği bir mütalâa ve fikir de
ğildir, henüz pek tazedir. Şöyle k i ; 

(Bir arkadaşımızın, Tasfiye Kanunu olarak 
çıkmış olan 5250 sayılı Kanunda muvakkat bir 
madde ile kazai mercilere müracaat hakkı nez-
edilmiş olduğundan, bu kanundaki muvakkat 
maddede bulunan hükmün iptalini istiyen bir 
teklifin encümenlerde görüşülmesi esnasında 
Sayın Çelikbaş ve arkadaşları tarafından ileri 
sürülmüş ve kâğıt üzerinde yer almıştır. Dün 
heyeti umumiyesi hakkında çok sözler söylendi 
ve 25 yıl hizmet müddetini ikmal etmiş olanla
rın emekliye sevkedildikleri zaman bunların re'-
sen şevkleri dolayısiyle kaza mercilerine müra
caat hakkının tanınmamasında büyük mahzur
lar olduğu tebarüz ettirildi. Bendeniz hukukçu 
olmadığım için tereddüde düştüm. İlimlerine, 
görüşlerine ve anlayışlarına çok kıymet verdi
ğim sayın arkadaşların bilhassa Çelikbaş ar
kadaşımız gibi salahiyetli bir arkadaşın dün 
kazai mercilere müracaat hakkının tanınmama
sına şiddetle muhalefet etmesi ve muhalefet 
şerhi vermesi, halbuki bugün 25 yılda emekliye 
ayrılanlara böyle bir hak verilmemesi yolunda 
beyanda bulunmaları, karşısında acaba hangisi 
doğru diye düşündüm. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısının 
Meclise sevkedildiği gazetelerle efkâra arzedil-
diği günden beri memurlar arasında bir endişe 
ve huzursuzluk başlamıştır. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — As
la! Bilâkis. 

ABDÜRRAHMAN MELEK (Devamla) — 
Bu memur arkadaşlardan temas ettiklerimden 
şunu işittim : 

Bâzıları, 25 sene kabul edilsin de, ben de 
bedenî kudretim yerinde iken çıkayım, hiç ol-
massa serbest hayatta kendime geçim yolları 
arayım, demiştir. Bu, bir teessürün ifadesidir. 

Aksini de şu şekilde işittim. Bâzı memur 
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• i arkadaşlar da dediler ki, 25 seneyi dolduraca-
•| ğım ama benim bedenî kudretim, çalışma kabi

liyetim yerindedir. Vazifeme çok bağlıyım, ay
rılmam ihtimali vardır. Bu da bir teessürün 
ifadesidir. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ay
rılmasın. 

ABDÜRRAHMAN MELEK (Devamla) — 
Ayrılmak ihtimali vardır. Bu da bir teessürün 
ifadesidir. Evet bu salâhiyet vekile verilince 
icabederse onu, ayırabilir. 

Demek ki, bu kanunun lehinde ve aleyhin
de bulunan memur arkadaşlar her iki şekilde 
de bir teessür ifade etmişlerdir. Bu teessür 
mutlak olarak bir endişenin ve bir huzursuzlu
ğun neticesidir. 

Üzerinde çok sözler söylendiği için bende
niz mâruzâtımı kısaca keseyim. Yalnız ehemmi
yetli bir noktaya tekrar işaret edeyim; Sayın 
Fethi Çelikbaş gibi bilgisine, anlayışına, zekâ
sına çok büyük kıymet verdiğim ve takdir et
tiğim arkadaş aceba niçin dün kaza mercileri
ne müracaat hakkını kuvvetle müdafaa etmiş 
iken bugün aksini müdafaa ediyor? Bizi bu hu
susta tenvir ederlerse minnettar kalacağım. 

Bu birinci maddede B bendindeki son fık
ranın çıkarılması hakkında bendeniz bir takrir 
takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, 23 senelik bir Devlet memuru sıfatiyle 
şu anda memur hak ve hukukunun aranması mev-
zuunun dünden beri başka bir istikamet almış 
olduğunu görüyorum, Muhalefet, maalesef, bu 
mevzuu tamamiyle bir politika meselesi yapmış
tır. Bu işi esas fikir ve gayeden uzak olarak mü
talâa etmektedir.. 

Muhterem arkadaşlar, memur zımmi mukave
le altında memuriyet statüsüne iltihak etmiştir. 
Evvelden rızasının mevcudiyetini kabul etmek 
lâzımdır. Statüye tâbi olan memurun 25 sene
de veya 30 senede tekaütlüğünün yani tekaütlü
ğü hitamında kazai mercilere müracaatında ken
disine bahşedilecek mühim bir mesele yoktur. 
Bence memur, memuriyetinin devamı müddetinee 
istikrar arıyor. Memur, yine, memuriyetinin 
devamı müddetinee terfi ve terfihinin sağlanma
sını istiyor. Kendisi her an, tekaütlüğünü iste
diği anda hiçbir hukuki vaziyet mevzuubahis ol-

I madığına göre Devlet de salâhiyetini kullanıp 
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yirmi beş senede bir memuru tekaüde sevkeder- I 
ken kendisine atıfet olarak ikramiye dahi vermek 
suretiyle onun hukukuna, riayet etmektedir.. 
Memur, ilk memuriyete girişte, günün birinde 
tekaütlüğün mukadder olduğunu bilen insandır. 
Amme hizmeti gören bir memurun muayyen bir 
müddetten sonra vasfını kaybetmesi, bilhassa 
mânevi vasıflarından bâzılarını kaybetmesi anın
da kendisini kullanan Hükümetin bu işi âmme 
selâmeti bakımından işten uzaklaştırması zaru
ridir. Maddi deliller, kazai mercii tetkik edile
bilir. Mânevi deliller üzerinde kazai merci karar 
vermez. Hükümete böyle bir salâhiyet verilmesi 
âmme selâmeti bakımından zaruridir. 

Aksi halde, zamanında salâhiyetsizlik, salâ
hiyeti suiistimalden daha kötü netice doğura
bilir. Devlet; hakkı hükümranisini kullanan Dev
let, bir memurun hareketinde her hangi bir ak
sama gördüğü andan itibaren, salâhiyetini kul
lanmaya mecburdur. Kaza müessesesi, muayyen 
takyidata tâbi b'ir müessesedir. Binaenaleyh me
murun 25 senede tekaütlüğü karşısında her han
gi bir lüzuma binaen Şûrayı Devlete müracaa
tında elde edeceği hiçbir şey yoktur. Aradaki 
fark budur : 25 sene de tekaüt olmıyacak da 
27, 30 senede olacak. Bundan ne elde edecek? 
Hiç. Âkibet tekaütlük. Bir geçim mevzuu için
de hâdiseyi mütalâa edecek olursak o zaman 
Devletin siyanet'i himayesi mevzuubahis olabilir. 
Devletin atıfeti buradadır. Ama bu atıfet 25-30 
sene sonunda göstermek geçtir. Memura atıfet, 
memur hayatım garanti etmek, memurun haya
tının sonunda terfih etmek istiyorsak, bir vali
yi, bir kolordu kumandanını hayatının sonun
da geçim zorluğu ile karşı karşıya bırakmak is
temiyorsak bunun yolu bu değildir arkadaşlar. 
O memuru çalıştığı anlarda düşünmek lâzım- I 
dır. Yoksa, Hükümet salâhiyetini kullanmış, I 
arkadaş, ben seni bugün tekaüt ediyorum, artık 
seninle teşriki mesai edemiyeceğim derse bun
da niçin bir haksızlık arayalım. Hangi sebep 
tahtında olursa olsun, memur 25 sene hizmeti- I 
nin sonunda tekaüt olacağını bilerek, bu statü- I 
ye girmiş isandır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) _ 65 ya
şma kadar çalışmak hakkı vardır, 

AGÂH EROZAN (Devamla) — 30 senede 
tekaüt edildiği halde ise, noktai nazarım şudur: 
Bu hususta enine boyuna muhtelif hukuki, il
mî mütalâalar serdedilebilir. Bunların münaka- [ 
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şasi uzundur. Memur hukukunun aranması, 
kanaatimce; tekaütlük anında bir geçim zaru
reti hepimizin vicdanlarında, hislerinde haklı 
bir heyecan uyandırabilir. Memuru sıyanet ba
bında gösterilen bu hassasiyeti, Devletin hak 
ve salâhiyetini âmme selâmeti namına kullan
dığı anda değil, daha evvelden memurun peri
şan olmasına mahal bırakmamak babında me
muriyeti devamı müddetince istikrarını ve ter
fihini sağlamak suretiyle, göstermemiz lâzımdır. 

REİS — Kifayet takrirleri vardır. Okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci madde üzerinde yeter derecede ko

nuşulmuş, vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakere
nin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerindeki görüşmeler kâfi

dir. Reye vaz'ını teklif ederim. 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 

VASPÎ MENTEŞ (İzmir) — Sıra benimdir 
zannederim, bendeniz de aleyhte konuşacağım, 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Sayın arka
daşlar, çok hüzünle bu kürsüye geliyorum. Bu 
hüzün, çok derindir. 

REİS — Kifayet aleyhinde konuşunuz efen» 
dim. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Reis Bey, 
müsaade edin, kifayet aleyhinde konuşacağım. 
Heyeti umumiyesi üzerinde de kifayet aleyhin
de konuşmak bedbahtlığı bana düşmüştü. 

REİS — Hakkınızdır, niçin bedbahtlık ol
sun? 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Evet efen
dim, madde üzerinde de söz aldım, yine bu
nun da kifayeti aleyhinde konuşmak bebahtlığı 
bana düşüyor. 

Bu Meclisten Anayasaya aykırı kanunlar 
çıkıyor, çıkmıştır ve bu da bunlardan birisidir. 
Bu dâvayı ne zaman halledeceğiz arkadaşlar? 
Hükümetten ricam şudur : Bunlar tevali ede
cektir, buna şekil bulunsun. Onuncu Devre mil
letvekillerinden rica ediyorum, bu dâvayı hal
letsinler. 9 ncu Devreden ümidim kesildi. Onun 
için zapta geçsin diye söylüyorum, gelecek 
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I şunlar... Etmiyenler... Kifayeti müzakere takrir

leri kabul edilmiştir efendim. 
Şimdi maddenin esasına müteallik bulunan 

takrirleri okutuyorum. 

B : 105 9. 
arkadaşlar bu millî dâvayı halletsinler. Yoksa 
biz Anayasaya aykırıdır, diyoruz, siz değildir 
diyorsunuz, bunun hal mercii neresidir arka
daşları? (Ekseriyetin kararıdır sesleri). Yoook.. 
Ekseriyetin verdiği, karardır.. Kanun olamaz. 
(Yoo>oooo sesleri). Muteberdir, kanun kıyme
tini ifade eder fakat hiçbir zaman kanun mahi
yetini alamaz. Vatandaşın hakkı, hürriyeti ih
lâl ediliyor, idari ve addlî kazanın başına 
süngü diken kanunlar.. Ben bunlara kanun di
yemem arkadaşlar. 

REİS — Hikmet Bey, bu mevzuun kifayetle 
alâkası nerede? 

HÎKMET FIRAT (Devamla) — Böyle bir 
kanun çıkarmak bu Meclise yakışmaz arkadaş
lar. Bunun ümit etmiyorum, bu konuşmaları 
kâfi diyecekler, ben şahsan 'kaani değilim. Söz 
aldım, bir kelime dahi söyliyemedim, konuşa
madım. Binaenaleyh izin verirseniz konuşmaya 
devam edelim, bu mevzuda söz almış arkadaş
lar konuşsunlar. Bu, ana bir dâvadır, büyük 
bir meseledir. Anayasaya aykırı kanunlar çıka
rıyoruz. Bu kürsüde yemin ettik, milletin iş
lerini doğru dürüst göreceğiz diye Anayasaya 
el koyduk, yeminlerimize sadık kalalım, arka
daşlarımıza söz verelim, bu kâfi değildir, ko
nuşmaların devamını rica ediyorum. 

REİS — Efendim, takrir okundu,' aleyhte 
bir arkadaşımız konuştu, Buna rağmen bâzı ar
kadaşlar kifayetin aleyhinde konuşmakta ısrar 
ediyorlar. Nizamname buna müsait değildir, 
arkadaşlarımız bunu bilmektedirler. Kifayet 
aleyhinde ancak bir arkadaşa söz verilir. Bu
nun haricinde şüphe ve tereddütleri izale et
mek için söz almış bulunan arkadaşlar vardır. 
Okuyorum : Emrullah Nutku, Yusuf Aysal, 
Vasfi Menteş, Muhit Tümerkan, Nuri Ocak-
çıoğlu, Hikmet Fırat, Necip Bilge, Cemal Re
şit Eyüboğlu, Burhanettin Onat, Ahmet Ba-

.gi'büyük, Cahid Zamangil, Arif Hikmet Pa-
mukoğlu, Kemal Türkoğlu. 

SÎNAN TEKELÎOĞU (Seyhan) — Ben de 
söz istemiştim. 

REÎS —- Birinci madde hakkında söz istedi
ğinizin farkında değilim. Yalnız tümü üzerinde 
isminizi yazdırdınız ve konuştunuz. Söz istediniz 
de görmemişsem, affmızı rica ederim. 

Efendim, şimdi kifayet takrirlerini reyinize 
arzedeceğim: Kabul edenler lütfen işaret buyur-

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin reddini arz ve teklif ede

rim. 
Mardin 

Kemal Türkoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin (b) bendinin son 

fıkrası olan : «Bu fıkra hükümlerine göre re'sen 
emekliye sevkedilenler hakkındaki kararlar kati
dir, bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza 
mercilerine baş vurulamaz.» fıkrasının çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Hatay 
Dr. A. Melek 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesiyle değiştirilen 39 

ncu maddenin (b) bendinin son fıkrasındaki : 
«Bu fıkra hükümlerine göre re 'sen emekliye 
sevkedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu 
kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
baş vurulamaz.» 

Hükmünün tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Mardin 
Kemal Türkoğlu 

9 . V I I . 1953 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihasının İnci mad
desinde 39 ncu madde (B) bendinin son fıkrası
nın kaldırılarak kaza mercilerine baş vurma yo
lunun açılmasının kabul buyurulm asının teklifini 
arzederim. 

Malatya 
Nuri Ocakçıoğlu 

REÎS — En aykırı teklif, Kemal Türkoğlu'-
nun birinci, takrirleridir. Birinci maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını tazammun etmektedir. Oku
yup reyinize arzedeceğim. 

(Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu'nun birin
ci önergesi tekrar okundu). 

REÎS — Bu takriri reyinize arzediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler işaret buyur-
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şunlar... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu'nun 2 nci 
takriri tekrar okundu). 

NECÎP BtLGE (Niğde) — Fıkra fıkra oya 
konulması hakkında bir takrir vermiştim. Bu 
takrirlerin o fıkralar gelince okunması doğru 
olur. 

REİS — Hakkınız var efendim. Takririnizi 
okumaya esasen lüzum yoktur. Nizamname sarih
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 39 rucu mad
desinin bâzı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

b) Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldurmuş 
olanların istekleri üzerine; 

40 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında ya
zılı olanlarla seçilmiş belediye reisleri ve vilâ
yetlerin daimî komisyon azaları hariç olmak 
üzere 25 hizmet yılını tamamlamış olanlar ku
rumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aran
maksızın re'sen; 

Ceza bakımından kovuşturma veya muhake
meleri yapılmakta olanlardan bu .durumda bulu
nanların istekleri kovuşturma veya muhakemeleri 
sonuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gedikli subay ve 
gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde is
tekleriyle emekliye 'ayrılma muameleleri, duru
mun aydınlanmasına ve tehlikenin geçmesine 
kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı 
ve bittiği tarihler tcra Vekilleri Heyetince tesbît 
edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve as
kerî memur dduktan sonra veya askerî memur 
olmazdan evvel öğrenci sıfatı ile yabancı memle
ketlerde tahsil veya stajda bulunarak avdet eden
ler, masrafları kendi taraflarından ödenmiş ise 
tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri arasın
da-geçen müddet kadar, Devlet tarafından öden
miş ise bu müddetin iki misli kadar yukarda yazılı 

(25) yıl fiilî hizmetten ayrıca hizmet eitmedikçe 
emekliye ayrılmalarını istiyemezler. 

Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye 
sevkedilenler hakkındaki kararlar katidir. Bu 

. 1953 a : 1 
kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine 
baş vurulamaz. 

REÎS — Birinci maddenin (b) bendini oku
duk. önlerdeler (b) bendinin son fıkrasına taallûk 
etmektedir, okuyup reyinize arzedeceğim. 

(Mardin Mebusu Kemal Türkoğlu'nun ikinci 
takriri ile Hatay Mebusu Abdürrahman Melek'in 
takriri tekriar okundu). 

REÎS — Bu okuduğumuz iki takrir de aynı 
mahiyet ve mealdedir, (b) bendinin son fıkra
sının çıkarılmasını istemektedir. 

Dikkate alınmasını reyinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Al-
mıyanlar... Takrir nazara alınmamıştır. 

(Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu). 

REÎS — Bu takrir de aynı mahiyette olduğu 
için reye koymaya lüzum görmüyorum. 

Danıştaya baş vurma hakkında bir tadil tek
lifi getirirlerse ayrıca reylerinize arzedeceğim. 
iki takrir daha var. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddedeki (Kovuşturma) kelimesi

nin (Takbat) olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki kovuşturma kelimelerinin (Taki-

• bat) olarak değiştirilmesini arzederim. 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 

REÎS — Komisyon bunlara iltihak etmekte
dir. 

Okunan (b) fkrasındaki «Kovuşturma» 1ar 
«Takibat» olmak şekliyle fıkrayı reyinize arzedi
yorum, (b) fıkrasını bu şekilde kabul edenler... 
Etmiyenler... (b fıkrası kabul edilmiştir. 

ç) 87 nci maddenin (a, b, e. d, e, g, h, i, j 
ve m) fıkralarında gösterilenlerden müstahak 
iseler, hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş bu-, 
lunanlar istekleri üzerine; 

REÎS — Değiştirge yoktur, (c) fıkrasını re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

g) Belediye reisleri ile vilâyetlerin, daim? 
komisyonu âzalarının bu yerlerde iken (b) fık
rasında yazılı duruma girmelerinde istekleri 
üzerine; 
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Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki I 

(c) fmrasmda yazılı halde ilgililerin fiilî hiz
met müddetlerinin 20 yılı (e ve f) fıkralarında : 
yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş bulunmaları 
şarttır. 

(b, e ve f) fıkralarıma göre kurumlarınca 
emekliye ayrılanların 55 ten eksik olan her yaş | 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık I 
veya ücretin tutarının yıllık toplamının % 10 u 
ilgili kurumlarca derhal ve toptan Sandığa 
ödenir. 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hizmet 
müddetlerine zam yapılanların 55 ten eksik yaş
larının hesabında eklenen bu müddetler kadar 
yaşlarından indirme yapılır. 

REİS — (g) fıkrasını reyinîze arzediyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi fıkra fıkra oylarınıza arz-
ettim. Kabul Duyuruldu. Şimdi birinci ma d- ı 
denin tümünü reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz efendim. „ -,\ 

MADDE 2. — Aynı kanunun 62 nci madde
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
tâyin edilmiyenlere isterlerse fiilî hizmet müd
detleni 5 yıldan fazla, 20 yıldan az olmak 
şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek san
dıkla alâkaları kesilir. 

İstemezlerse veya fiilî hizmet müddetleri 20 
yıl ve daha fazla ise 60 yaşını doldurdukları 
zaman fiilî ve itibari hizmet müddetleri topla
mına göre emekli aylığı bağlanır veya hizmeti 
20 yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan 
ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan fiilî hiz
met müddetleni 25 yılı doldurmuş bulunanlar 
emekli aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilir-
ler. 

REİS — Bir fıkradan ibarettir. İkinci mad
de için değiştirge yoktur. Söz istiyen yoktur. 
(Haddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden- ı 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Aynı kanunun 66 nci madde
sinin (f) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

i) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha 
fazla olup da kesenekleri geri verilmemiş du- | 
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rumda olanlardan 60 yaşını doldurmadan ölen
lerin. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyla
rınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 88 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

87 ncd maddenin (a, b, e, d, e, g, h, i, j , m) 
fıkralarında yazılı olanlardan fiilî hizmet müd
detleri 20 yıl ve daha fazla bulunanların ay
rılışlarında kesenekleri geri verilmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanması sı
rasında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet müd
detleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli 
ikramiyesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan 
vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık 
toplamı ödenir. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl veya daha 
fazla ve 30 yıldan eksik olanların kurumların
ca re'sen veya istekleri üzerine emekliye ayrıl
maları halinde bunlara 30 seneyi dolduranlar 
için verilecek ikramiye miktarının 25 veya da
ha fazla senelere isabet eden nispetteki miktarı 
verilir. 

Bu fıkraya göre verilecek ikramiyenin hesa
bında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri tam yıl 
sayılır. Altı aydan az kesirler nazarı itibara 
alınmaz. 

Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş 
Ibulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölen
lerin ikramiyeleri 68 nci maddedeki esas ve 
nispetlere göre aylığa müstahak dul ve yetim
lerine ve artarsa bu da yine aynı nispetlere 
göre bunlara ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile iste
nilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası 
karşılığında kurumlarınca sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ik
ramiyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâ
rislerine ödenir. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz Cevat 
Ülkü'nündür. 
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CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka-

daşlar, bu beşinci maddede, yirmi beş yılını ik
mal etmiş olan memurların gerek kendi istekle
riyle ve gerekse Hükümet tarafından re'sen te
kaüde sevkedilebileeekleri surette ikramiyeye 
mazhar olabilecekleri kaydını ihtiva etmektedir. 
Bugünkü memleket realitelerine göre maddedeki 
bir kaydın yüksek memleket menfaati bakımın
dan mahzur teşkil edebilecek bir halin mevcudi
yetine kani olduğum içindir ki yüksek huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. Malûmunuzdur ki ikti
darımız zamanında iş sahası gayet genişlemiş, 
bilhassa teknik elemanların hariçte iş bulma ka
biliyetleri çoğalmış olması dolayısiyle Devlet 
mekanizmasındaki elemanların peyderpey hari
ce serbest çalışmaya ayrıldığını müşahede et
mekteyiz. Yirmi beş yılı dolduranlar Nafıada, 
Sağlık teşkilâtında ve Maliye cihazında bulun
sun bütün bu memurlarımızdan bilhassa kıymet
leri müsellem olanların Devlet hizmetinde ken
dilerinden daha birçok yıllar istifade edebilece
ğimiz memur arkadaşların, nihayet 25 yılı dol
durmakla beraber bir de ikramiye verildiğini 
görerek derhal Devlet mekanizmasından ve bu
lundukları müesseselerden ayrılarak serbest ha
yata koşacaklarını endişe ile karşılamaktayım. 
Burada 25 yılı doldurmak meselesi, bir tekaüt
lük hakkı behşediyorsa da netice itibariyle Hü
kümet tarafından re'sen tekaüde sevkedilenle-
rin bu tekaüde çıkmalarında kendi irade ve mu
vafakatleri tevafuk etmediği içindir ki bir taz
minat verilmesi yerinde olur. Fakat dışarda 
daha iyi bir hayat teminini nazara alan bir me
murun sırf kendi iradesi ve muvafakatiyle ay
rılmasında ikramiye verilmesini ben doğru bulma
maktayım. Bu itibarla hepimiz 25 yılı doldur
muş bulunan kıymetlere, hazır bir ikramiye ve 
bir nevi sermaye temini gibi bir vaziyet yarata
rak Devlet ve âmme müesseselerini terkederek 
harice çıkmalarına bu, kıymetlerden mahrum kal
maya zemin hazırlamıyalım zira bunda memle
ketin bugünkü yüksek menfaati meknuzdur, bu 
itibarla 25 yılını dolduranların kendi ihtiyarı 
ile ayrıldıkları takdirde bu ikramiyenin veril
memesini ve beşinci maddenin ikinci fıkrasın
daki «veya istekleri üzerine» ibaresinin bu fık
radan çıkarılmasını rica etmekteyim. Bir de 
önerge veriyorum. (Doğru, sesleri, ret ret, ses
leri)'. 

ıyoa u : ı 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLt FET

Hİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Cevat Ülkü arkadaşımızın noktala 
nazarı, ilk nazarda isabetli* görülebilirse de, bi
zim bu mevzu hakkındaki düşüncemiz, kendi 
ihtiyarı ile ayrılanların ikramiyeden mahrum 
edilmesi noktasında arkadaşımızla birleşmemize 
imkân vermemektedir. (Bravo, sesleri) 

Çünkü kendi ihtiyariyle ayrılanlar dahi ni
hayet memleketin her hangi bir faaliyet nok
tasında iş görmesi dolayısiyle memlekete hizmet
te bulunması demektir. Bu bakımdan gerek re'-
sen emekliye sevkedilenler, gerekse kendi talep
leriyle emekliye ayrılanlar haklarında tenazu
ru ve teadülü temin etmek maksadına matuf 
olduğundan Hükümet, fıkranın aynen muhafa
zasını rica etmektedir. 

REİS— Etibankm sermayesinin 500 mil
yon liraya çıkarılması hakkındaki lâyihanın 
oylama muamelesi bitmiştir. 

KOMİSYON ADINA KEMAL YÖRÜKOĞ-
LU (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyon da Hükümet noktai nazarına iştirak 
ederek ona göre maddeyi tesbit etmiştir. Aynen 
kabulünü rica ediyorum. 
- REİS — Değiştirgeyi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen belirttiğim sebepler hasebiyle 5 nci 

maddenin ikinci fıkrasının üçüncü satırındaki 
(veya istekleri üzerine) ibaresinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Cevat Ülkü 

REİS — Teklifi dikkatinize arzediyorum. 
Dikkate alanlar lütfen işaret etsinler... Almayan
lar... Teklif nazara alınmamıştır. 

5 nci maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun geçici 14 ncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

32 ve 36 nci maddelerdeki fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerinin âzami hadlerinin hesap
lanmasında bu kanunun meriyete girmesinden 
önce kazanılmış olanlar hariç tutulur. Ancak 
39 ncu maddenin son fıkrası gereğince 55 yaş
tan yapılacak indirme hiçbir suretle 6 yıldan 
fazla olamaz. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok- | 

tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun muvakkat 31 
nci maddesi kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun muvakkat 66 
ncı maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Aksi takdirde borç artıkları için borçlan
ma iptal edilir ve tahsil edilen kısma ait olarak 
borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma gö
re mütenasiben bulunacak müddetler fiilî hiz
met müddetlerine eklendikten sonra bu müd-
letler 20 yıldan aşağı düşerse haklarında 87 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. J 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS —• Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim tasarının açık oya konulması hak
kında 15 imzalı bir takrir vardır. îçtüzük ge
reğince otomatikman açık oyunuza arzedilecek-
tir. Ancak reye konmazdan evvel karşıya ko
nuşmak üzere Avni Doğan söz almıştır. Grup 
adına mı konuşacaksınız, efendim? 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Evet. 
REÎS — C. H. Parsisi Meclis Grupu adma 

söz Avni Doğan'mdır. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar, demin gurupumuzun iç bünyesine ait bir 
hâdise, huzurunuzda geçtiği için bunun izahını 
yapmak ve ondan sonra mâruzâtımı tamamlamak 
için müsaadenizi rica ediyorum. 

Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımızın gurup 
adına konuşması hakkında kısa bir izah yapaca
ğını Barutçu ile aralarında takarrür ettirdikleri j 
ye Marutçu'nun konuşması dâhilinde bâzı teklif- | 
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lerini Eyüboğlu'nun huzurunuzda arzetmesi için 
mutabık kaldıklarından biz haberdar değildik. 
îçerde bulunan idare heyeti azalarından iki ar
kadaş, gurup adına mı konuşacaklar diye bana 
yapılan tevcihe, malûmattar değilim diye cevap 
verdim, Riyaset alâkadar oldu, aynı şeyi arzet-
tim. Bu yanlışlık, iç bünyemizde, birbirimizi vak
tiyle haberdar etmemekten doğmuş bir küçük ha
tadır. 

«Arkadaşlar, ben tüzüğün verdiği salâhiyete 
dayanarak C. H. P. sinin bu tasarı hakkındaki 
noktai nazarını ve mucip sebeplerini kısaca tek
rarlamak için söz aldım. 

Gurupumuzun görüş tarzını, gurup adına, ko
nuşan Sayın Barutçu arkadaşımız ile diğer ha
tip arkadaşlar belirttiler. Bizim kanaatimize gö
re bu tasarının tatbik mevkiine konulduğu zaman 
husule getireceği içtimai buhran küçümsenemiye-
ceği gibi, tesiri itibariyle istenilmiyen ve bu
günkü rejim ve hukuk telâkkisine uymıyan ne
ticeleri ihtiva ettiği için hayırlı olmadığı kanaa
tindeyiz. Sırası ile arzedeyim. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bu tasarıyı sevke-
den Hükümet, gerekçesinde, bir tasfiyeyi hedef 
tuttuğunu sarahaten ileri sürmektedir. Tasfiyele
rin devamlı olmaması, zamanla mukayyet olması 
icabederken, Emeklilik Kanununun cemiyete kar
şı inikasına ve sandığın zedelenmesine imkân 
veren bir kanun halinde daimî hükümler taşıya
rak getirilmiş bulunuyor. Bu zaviyeden tasarı
nın bizce kabulü imkânsızdır. 25 seneyi ikmal 
eden memurların emekliye sevkı ferdî takdirlere 
bırakılmıştır. Ferdî takdirlere bırakılan her hâ
disede bir haksızlığın vukuu, ihtimalini dikkate 
almak, insanlık icabı, resliteler icabı olarak tabiî 
telâkki edilmelidir. Buna karşı bütün hukuk dev
letlerinde ve gerçek demokrasilerde, idari tasar
rufların kazai mercilerde tetkik edilmesi hakkı 
kabul edilmiş iken ayrıca bu hak da tıkanılmış 
bulunmaktadır. Bu sahada Hükümet erkânının 
zihniyet değişikliğinden bahis buyurarak temi
nat vermelerini, hukuki mahiyet ve fiilî teminat 
olarak kabul etmemek zaruretindeyiz. 

Aynı kanunun, 39 ncu maddesinin 30 seneye 
taallûk eden diğer bir maddesinin müzakeresi sı
rasında ilim adamı olarak, bu, idari kaza mercii
nin kapanmasının hiçbir hukuk zihniyetine uy
gun olmıyacağmı ifade eden bir arkadaşımızın 
günün birinde bu tasarıyı Hükümette yer aldık
tan sonra müdafaa etmiş olması, bu nevi temina-
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tın bir kanun müeyyidesi halinde olmıyacağını 
ve tam bir teminat olamıyacağını göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer zihniyet değiş
mişse ve kanunlar, içtimai ve iktisadi zaruret
lerin metîn ve sarih mahfazalarla çerçevelenmesi 
mânasına geliyorsa bu zihniyetin bu tassarıda 
yer alıp kanunlaşması ieabederdi. Bu hal Hükü
met için. Meclis ve memleket için daha hayırlı 
olurdu. 

Görüyoruz ki, zihniyet değişmesinin kanun 
mahfazası içerisine konmaması daimî bir itiyat 
olarak kendini göstermektedir. 

Tasarının, hâkimlerin zaten mütekâmil olmı-
yan teminatını bir diğer zaviyeden zedelediğini 
inkâr etmeye imkân yoktur. insanları sadece 
hasbi cephede çalışır ve hayat endişesi denilen 
şeyden mahrum ve mücerret ahlâk kitaplarının 
teorik sahası içinde kalır, farzetsek beşerî vasıf -

• lan inkâr etmiş oluruz. Şüphe yok ki, hâkim 
sınıfı içerisinde her nevi maddi, mânevi, mükâ
fat lı, mücazatlı tazyiklere göğüs gerecek büyük 
bir elit kütlenin mevcudiyeti muhakkaktır. 
Ancak âmme menfaati namına, ve hakkın tecelli
si namına böyle kanuni bir teyidi koymak ve 
teminatı zedeletmemek hayırlı olur idi. Bizim 
mütalâalarımızda politik sahanın geniş oldu
ğunu ve denıogojiye gidildiğini ifade de Hükü
meti haksız telâkki ederiz. Bilhassa bir bakan 
arkadaşımızın yapılan tenkidlere hususi maksat
lar atfetmek yolundaki temayülü de ne Meclisin ne 
1 lükümetin tasvip etmiyeceği kanaatini muhafa
za etmek isteriz. 

Arzettiğim sebeplerle C. H. P. Grupu bu ta
sarıya ademika'bul reyi verecektir.» 

Başkanlığa 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele

rini değiştiren tasarının açık oya konulmasını 
arz ve rica ederiz. 

» Malatya Ordu Hatay 
H. Fırat H. Akyol A. Melek 

Kars Trabzon Trabzon 
H. Tuğaç C. R. Eyüboğlu H. Orfıon 

Sinob Van 
N. Sertoğlu F. Melen 

Sinob Trabzon 
Server Somuncuoğlu Caftıdd Zamangi'l 

Sinob. Malatya Malatya 
Ali Ş. Şavlı Esat Doğan M. Sadık Eti 

Sinob Malatya Ordu 
M. Tümerkan M. Kartal N. Fırat 
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l REİS — 15 imzalı takrirle böyle bir teklif 

yapıldığı vakit otomatik olarak o teklif kabul 
edilir. Binaenaleyh tasarının tümünü açık 
oyunuza sunuyorum. Evvelce tasarının tümü
nün reddi hakkındaki teklif reye konmuş, ka
bul edilmemişti. 

4. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet 

I Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 269, 272, 
334, 344, 350, 372, 398, 427, 438, 458, 464, 476, 
480) 

RElS — Tasarının ikinci maddesi komisyo
na gitmişti, ona ait olan rapor gelmiştir, oku
yoruz. 

Adalet Komisyonu 
Karar No: 50 9. VI I . 1953 

Yüksek Risliğe 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu'nun, 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ait kanun tekliflerinin ikinci mad
desine ait tadil teklifi Heyetd Umumiyece naza
rı dikkate alınmasına karar verilerek mezkûr 
takrirler komisyonumuza havale edilmiş olmak
la ikinci madde ve tadile ait takrirler komis
yonumuzda görüşüldü: 

'Teklif, Türk Ceza Kanununun 159 ncu mad
desinin birinci fıkrasında bulunan (Büyük Mil
let Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı da
vet edecek şekilde alenen mütecavizane fdil 
ve harekette bulunanlar) cümlesiyle, 161 nci 
maddenin son fıkrasının kaldırılmış olduğunu 
ilga maddesi olarak ikinci maddeye dere tale
binden ibarettir. 

Kanunun 159 ncu maddesine 1946 senesinde 
ilâve edilen ve bugün kaldırılması istenilen 
cümlei kanuniye hakikaten meşruiyeti üzerinde 
vatandaşlar arasında tereddüt husule gelen bir 
devrede bu yolda idarei kelâm edilmesi için ko
nulmuş idi. Şu hale göre gayrimeşru olan bir 
Meclis için meşruiyeti hakkında suizannı davet 
edecek şekilde alenen mütecavizane fiil ve ha
rekette bulunmanın menedilmesine karşı mad
denin metninden bu cümlenin çıkarılarak yurt
ta binbir vesile ile teşevvüş yaratmak için şu 
veya bu topluluğun fikir hürriyeti altında meş
ru meclislerin şu veya bu şekilde gayrimeşru 

I olduğunu alenen mütecavizane fiil ve harekette 
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bulunarak ifade etmenin serbest bırakıl
masının fikir hürriyeti ile ve demokratik 
hükümler ile rabıtası bulunamamış ve ka
nunun metninden bu şekildeki unsuru ka
nuninin çikarılmasiyle ileride böyle bir iddianın 
muhtelif vesilelerle serdine imkân verilmiş ve 
höylece istikrarlı bir Devlet idaresinin kanu
nun bu boşluğu karşısında uğrıyacağı müşkül
ler ve karşılaşacağı hâdiseler nazarı itibara alı
narak Barutçu'nun ikinci maddeye ilâve etmek 
istediği ve Türk Ceza Kanununun 159 ncu mad
desini ilgilendiren teklif ile, yine 161 nci mad
denin harb esnasına ait hükümleri ile beraber 
sulh zamanında da (âmmenin telâş ve heyeca
nım mucip olacak veya halkın maneviyatını kı
racak veya memleketin mukavemetini azaltacak 
şekilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mah
susa müstenit havadis veya haberler yaymanın 
ve yine fevkalâde mühim anlar yaşıyan cemi
yet bünyesi içerisinde yalnızca milletin muka
vemetini tehlikeye mâruz kılacak şekilde kam
biyoların tedavül kıymetini düşürmeye veya 
resmî veya hususi kıymetli evrakın piyasası üze
rinde bir tesir yapmaya matuf hareketlerde bu
lunmanın mümkün olabileceği ve binaenaleyh 
Devletin büyük varlığını harbe takaddüm eden 
anlarda rol oynıyan büyük siyasi komplolara 
karşı koruyabilmek bakımından veya üzerinde 
politik bakımdan demokratik veya antidemok
ratik mefhumlarının münakaşasına dahi imkân 
olmıyan 161 nci maddenin son fıkrasının mad
dede kalması cemiyetin bakası bakımından lü
zumlu görülmüş ve Trabzon Mebusu Faik Ah-
med Barutçu'nun 159 ve 161 nci maddelerini 
alâkadar eden ikinci maddeye ait teklifi ko
misyonumuz âzasından Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu, Mehmet Kartal, Sırrı Atalay, Kâmil Boran 
ve Said Bilgiç'in muhalif reyleri karşısında 
reddedilerek ikinci maddeye ait- metin aynen 
Heyeti Umumiyeye arzına ekseriyetle karar ve
rilmiş olmakla raporumuzun Meclis Umumi He
yetine havalesi için Riyasete sunulur. 

Başkan Sözcü 
İzmir Manisa 

Halil özyörük Semi Ergin 
Amasya Ankara 

İsmet Olgaç Osman Talât lltekin 
Aydın Bingöl 

Cevat Ülkü Muhalifim 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
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Çanakkale 

Nusret Kirişcioğlu 
Çoruh 

Mesut Güney 
Edirne 

Mehmet Enginün 
İçel 

Çankırı 
Celâl Boynuk 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Erzurum 
Enver Karan 

İsparta 
161 nci maddeye muhalifim Muhalifim 

Şahap Tol Said Bilgiç 
İstanbul Kars 

Ahilya Moshos Lâtif Aküzüm 
Kars Kayseri 

Huhalifim Yusuf Ziya Turgut 
Sırrı Atalay 

Konya Malatya 
Hidayet Aydıner Muhalifim 

Mehmet Kartal 
Mardin Siird 

Muhalifim Şefik Türkdoğan 
Mehmet Kâmil Boran 

Sivas Tokad 
Şevki Ecevit Halûk ökeren 

Tokad 
M. Önal 

REİS — Semi Ergin. 
ADALET KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ait tasarının ikinci maddesinin değişti
rilmesi hakkında sayın Faik Ahmed Barutçu'-
nun vermiş olduğu takrir Yüksek Heyetinizce 
nazarı itibara alınarak komisyonumuza hava
le edilmiş bulunmakta idi. Müsaadenizle komis
yonumuz tarafından hazırlanmış bulunan ra
poru izah etmek için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Bizce meseleyi iki yönden mütalâa etmek 
lâzım'gelir. Birincisi usul bakımından, diğeri 
de esas bakımından. 

İkinci maddeye konulması istenilen fıkra ile 
Türk Ceza Kanununun 159 ve 161 nci maddele
rinde tadilât yapılması istenilmektedir. Hal
buki diğer tekliflerle beraber sayın Faik Ah
med Barutçu'nun, Türk Ceza Kanununa bâzı 
maddeler ilâvesi, 159 ve 161 nci maddelerde de 
tadilât yapılması hakkındaki teklifler komis
yonumuzca tetkik edilmiş, bâzı arkadaşların 
teklifleriyle birlikte bu teklifler de reddedile
rek kabul edilen maddelerle birlikte tanzim edi-
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len rapor yüksek huzurunuza gelmiş bulun
makta idi. Raporun tümü üzerinde huzurunuz
da gayet geniş münakaşalar cereyan etti ve 
sayın Barutçu raporun tümü üzerinde konuşur
ken teklif ettiği bu maddelerin reddedilmiş ol
masının doğru olmadığı hakkındaki mucip 
sebepleri izah etti ve fakat Yüksek Heyetiniz 
raporu tasvip ederek maddelere geçilmesine 
karar verdi. Şu halde komisyonca reddedilen 
maddelerin tasvibi Yüksek Heyetinize iktiran 
etmiş bulunmakta idi. 

ikincisi, tadil teklifini havi kanunun birin
ci maddesinde Türk Ceza Kanununda hangi 
maddelerin tadil edildiği birer birer kaydedil
miş bulunmaktadır. Bu madde içerisinde 159 
ve 161 nci maddeler mevcut değildir. Kanu
nun ikinci maddesi tamamen ilgaya ait bir 
maddedir. Halbuki teklif bir ilga mahiyetin
de olmayıp 159 ncu maddenin birinci fıkrasın
dan bir cümlenin çıkarılması ve 161 nci mad
dede son fıkranın ilgası yoliyle hakikaten bu 
iki maddenin tadilini mutazammm bir teklif 
bulunmaktadır. Binaenaleyh tadili havi madde
lerde 159 - 161 nci maddeler zikredilmeden ilga 
maddeleri içinde bir çeşit tadil mahiyetinde 
olan bu takririn kabul edilmesini usul bakımın
dan komisyonunuz doğru bulmamakta ve bu 
sebeple takrirlerin reddi icabettiği mütalâasını 
ileri sürmektedir. 

Esasa gelince; 159 ve 161 nci maddelere 
ait komisyon görüşlerimizi ayrı ayrı mütalaa ve 
izah etmek mecburiyetindeyiz. Sayın Barutçu 
arkadaşımız diyor ki; ben bu teklifi daha zi
yade Hükümet tarafından teşkil edilen bir ko
misyonun raporundan çıkarmış bulunuyorum 
ve raporun söylediğini şu şekilde izah etmekte
dir. Rapor demektedir ki : Siyasi haklarını, âmme 
haklarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tah
dit eden veya kaldıran hükümleri ihtiva eden 
kanunlar antidemokratiktir. Binaenaleyh bu lü
zum nazarı itibara alınarak hukuku müştereke-
çe kabul edilen sınırlar ve onun bekasını ve onun 
muasır medeniyet seviyesine ulaşmasını saglıyan 
hükümlerle taayyün eder. İlim- heyetinin hazır
ladığı bu formüle göre mevcut kanunları arayıp 
taramış ve bu aramada da Türk Ceza Kanunu
nun 159 ncu maddesinde bahsi geçen cümle ile, 
161 nci maddenin son fıkrasının antidemokratik 
olduğunu ifade etmektedir. 

Türk Ceza Kanununun bu hükmü ne zaman 
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ve ne sebeplerle konulmuştur?. Evvel emirde bu
nu tetkik ve mütalâa etmek yerinde olur. 1946 
senesinin Eylül ayında Meclise sevkedilen bu ta
sarının mucip sebebi şudur : «Yine son zaman
larda Büyük Millet Meclisinin meşru olmadığı 
hakkında ortaya birçok iddialar atıldı. Kanun 
dairesinde teşekkül eden ve Türk milletinin ye
gâne ve hakiki mümessili olup, onun adına hü
kümranlık hakkını kullanan B. M. Meclisine vâki 
bu gibi tecavüz ve hareketlerin memleketin bir
liğini ve düzenini bozması ve halkın güvenini 
sarsması itibariyle suç sayılarak ceza müeyyidesi 
altına konulması uygun görülmüştür.» Bu cümle
nin 159 ncu maddeye konulmuş olmasının hakiki 
sebebi, yalnız muhterem mebus arkadaşlarunca 
değil ve fakat bütün Türk milletince malûm bu
lunmaktadır. Bunu burada, huzurunuzda tek
rar etmeyi zait görürüm. 

Bugün, 159 ncu maddenin, bahsi geçen cüm
lesinin antidemokratik olduğunu ifade eden Sa
yın Barutçu arkadaşımızı, 1946 senesinde bu 
cümleyi 159 ncu maddeye ilâve etmeyi kabul 
eden Adalet Komisyonunun bir âzası olarak mü-
şahade ediyoruz. 

Sayın Barutçu arkadaşımız, her ne kadar im
zada bulunmadığını iddia etmekte ise de, haki
katen komisyon görüşmelerine iştirak edip etme
diğini aradım. 1946 senesinin bu olağanüstü top
lantısında devam cetvellerinin tutulmadığını gör
düm. Binaenaleyh bunu tevsik imkânını maale
sef bulamadım. Ama ne olursa olsun mensup ol
duğu bir komisyonun üyesi olan Sayın Barutçu 
arkadaşım bugünkü samimî olduğunda şüphemiz 
olmıyan fikirlerini o zaman gerek komisyon hu
zurunda gerekse Büyük Millet Meclisinin Umu
mi Heyet toplantılarında müdafaa etmiş bulun
saydı bugün huzurunuza daha kuvvetli ve bugün
kü samimiyetinden daha üstün bir samimiyete 
malik olarak çıkabilirdi. Barutçu demokratik ni
zam içerisinde antidemokratik hükümlerle müca
delede birinci rolü almış bir şahsiyet olarak mem
nuniyetle müşahade ediyoruz. Ancak dün bir 
fikrin zaruri ve elzem olduğu üzerinde durmuş 
olmasına ve itirazsız kabul edilmiş olmasına 
rağmen bu hükmün, aynı hükmün üzerinde, bu 
hüküm kanuna şu sebeplerle konmuştur, bugün 
sistem ve zihniyet değişmiştir, binaenaleyh ka
nunun tadili icabeder, denilmesine mukabil tek
rar değişebilecek zihniyetler karşısında bunun 
da değişebileceğini, binaenaleyh aksini iddia 
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Ve müdafaa yoluna gitmeyi haklı gösterecek bir I 
hukuki mantık bulunması gerektir. 

Memlekette gerek Demokrat Parti muhale
fette bulunduğu zaman, gerekse iktidarımız 
zamanında rejimle ilgili birçok kanunlar B. 
Millet Meclisine sevkedilmiş ve tasvibe mazhar 
olarak çıkmış bulunmaktadır. Artık bugün ge
niş mânada antidemokratik kanunların mevcu
diyeti dolayısiyle münakaşa etmek zamanı geç
miş bulunmaktadır. îlim Komisyonu bâzı hâdi
seleri ve kanunun hazı maddelerini raporuna 
alarak antidemokratik diye kabul etmiş olma
sını, bir tetkika tâbi tutmadan kabul eyleme
ye imkân ve ihtimal yoktur. Meselâ ilmî komis
yon olarak tavsif edilen bu komisyonun kabul 
ettiği antidemokratik hükümler içinde, nüfus 
cüzdanlarının içinde, memlekette eşitliği yara
tabilmek maksadiyle mezhep ve dinlerin yazıl
maması lâzımdır, yolunda bir mütalâa serdet-
miş ve bunu antidemokratik olarak kabul et
miştir. t 

Ve yine memurların yabancı kadınlarla ev
lenmemesi hususunda Memurin Kanunundaki 
hükmün antidemokratik olduğunu ifade etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu izahla şunu arzetmek istiyorum ki, îlim 
Komisyonunun kabul ettiği bütün esaslar ve re
jimle ilgili, demokratik hayatla çok yakından 
münasebeti bulunan antidemokratik hükümleri 
ihtiva etmemektedir. Ve bunun bir ilim komis
yonunda hazırlanmış bulunan raporu, tetkik-
siz, münakaşasız toptan kabul etmeyi elbette 
takdir edersiniz, imkân mevcut değildir. İnsan 
Hakları Beyannamesini nazara alsak dahi hiçbir 
zaman Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hak
kında suizannı davet edecek şekilde tecavüza-
ne fiil ve hareketlerde bulunmayı bir insanın 
âmme hakları ve siyasi haklan cümlesinden ol
duğunu kabul etmeye elbette hukukan imkân 
mevcut değildir. 

Barutçu arkadaşımız diyor ki : Bu mefhum 
fikir hürriyetini kosteleyici durum husule ge
tirmiş olacağı için bu cümle antidemokratiktir. 

Ve ilâve ediyor.Mebus olan Barutçunun gör
güsü yoktur. Buna benim cevabım şudur : Ka
nun, mebusluk için görgüyü şart koşmamıştır. 
Görgünün teşrii hayat ile münasebeti yoktur. 
Bu şahsa muzaf bir telkin ve izah olabilir. Bu
rada muhterem arkadaşımla beraberim. Elbet-
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te ki, bir mebusun şahsı hakkında vâki olabi
lecek bu gibi ifadeler, Büyük Millet Meclisi
nin meşruiyeti hakkında, suizannı davet edebi
lecek bir ceza müeyyidesi ile tecziye edilmesine 
imkân yoktur. Böyle lâflardan Büyük Millet 
Meclisinin gayrimeşru olduğu mânasını çıkar
maya imkân ve ihtimal yoktur. Ama bu madde 
münasebetiyle ifade edildiği gibi, acaba memle
kette daha geniş mânasiyle fikir hürriyeti var 
mıdır? Yok mudur? Bunu da bu zihniyet içerisin
de mütalâa etmek, esbabı mucibemizi izah etmek 
bakımından yerinde olur. 

Fikir hürriyetini köstekleyici tedbirlerin 
mevcudiyetinden bahsedilen bir memlekette, fi
kir hürriyetinin nerelere kadar, hattâ mevcut 
kanunların sınırları dışına kadar giderek ne is
tikametler aldığı Yüksek Heyetinizin malûmu 
bulunmaktadır. Memlekette bir gazete ile ya
yınlanan ve Türk efkârına aksetmiş olan, arz-
edilmiş bulunan bir beyannamenin neleri ve 
kanun dışı ne gibi ifadeleri içerisine almış oldu
ğunu izah edersem memlekette fikir hürriyeti 
bakımından en geniş mânada bir hürriyetin 
mevcudiyetini kabul etmek yerinde olur. 

Bu beyanname bütün arkadaşlarım tarafın
dan okunmuş olduğu için burada tekrar okuma -
yi, vaktinizi işgal bakımından doğru bulmu
yorum. 

Ancak bir muhalefet mebusu olarak memle
kette fikir hürriyeti yoktur diyebilmek, haki
katen bu geniş fikir hürriyeti içerisinde belki 
bâzı mıntakalarda cazip olabilir, süslü olabilir, 
ve münakaşa edilmeden kabul edilebilir. Ama 
dünyanın hiçbir yerinde hudutsuz bir fikir hür
riyetinin mevcut olmadığını ifade etmeyi de 
komisyon adına, bir vecibe ve vazife bilirim. Ve 
yine fikir hürriyeti ve cemiyetin bakası ve dev
letin istikrarını temin maksadiyle vaz'edilmiş 
bullunan kanuni müeyyideler içerisinde ancak 
hürriyet ve fikir hürriyeti var denebilir. Bu 
çerçeve dışına çıkıldığı anda topluluğun ve ce
miyetin nizamım bozacak bir fikir hürriyetin
den bahsedilemez. O zaman buna fikir hürriyti-
demeye imkân yoktur. Belki anarşist bir fikir 
olarak bu hâdiseleri bu ifadeleri A^asıflandırmak 
daha yeırinde olur kanaatindeyiz. Bu sebeple
dir ki, fikir hürriyetinin en geniş mânasiyle hü
küm sürdüğü memleketimizde cemiyetin yüksek 
menfaatleri nazarı itibara alınarak bir komü-
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nist partisinin teşekkülüne imkân verilmemiş- ı 
tir. Eğer fikir hürriyetini, hakikaten hudutsuz, 
geniş mânasiyle kabul etmiş olsa idik memleke
tin selâmet ve bakasmı bir tarafa bırakıp bu 
hudutsuz hürriyetin içinde her türlü teşekkül
lerin vücut bulmasına imkân vermek mümkün 
olabilirdi. 

'Gelelini bir mebusun görgüsüz olduğuma ifa
de ederek Meclisin gayrimeşru olduğundan 
bahsetmek mümkün olabilir mi sözüne; fikre 
aynen iştirak ediyorum. Biraz evvel izahını 
yaptığım hâdseler ve bahsettiğim yazılar dolayı-
siyle fikir hürriyeti olan bir memlekette yann 
birçok hâdise ve misallerini bugünden gördü
ğümüz türlü cereyanlar muvaceheninde bir şahıs 
bir zümre ve bir topluluk çıkar da şu veya bu 
sebeplerle Meclisin gayrimeşru olduğunu ifade 
ederse Türk Milletini ve millî hâkimiyeti temsil 
eden bir Meclise bu yolda itabı serbest bırak
mak mı icabetmektedir. 

Barutçu diyor ki, artık 1946 da olduğu gibi 
bugünkü ve budan sonraki Meclisler için böyle 
bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Şu nok
tada kendisi ile beraberiz. Evet bundan sonra 
1946 da olduğu gibi Millî irâdeye türlü şekillerde 
köstek vurmak suretiyle .ve âdeta Millî iradenin 
gasbedilme neticesi olarak bir meclis kurmaya 
imkân ve ihtimal mevcut değildir. (Soldan bra
vo sesleri) 

Ancak izahını yaptığım beyannamedeki zihni
yetle ve yine bütün bunların haricinde kökünü 
dışardan alan elemanlardan kuvvet ve cesaret 
alan bâzı şahıs, zümre ve toplulukların yarın, 
bugün komşumuz İran'da olduğu gibi B. M. Mec
lisinin önünde bir topluluk yapmak suretiyle 
yapılacak mütecavizane fiil ve hareketlerle şu 
veya bu sebeplerden dolayı bir partinin, memle
kete mazarratlı bulunan bir partinin seçimden 
veya Meclisten çekilmesi neticesi demokratik 
zihniyet neticesinde bu partilerden eksik bulu
nan B. M. Meclisinin gayrimeşru olduğunu ifa
de ederse bunu kanunun hangi müeyyidesi ile 
ceza çerçevesi içerisine almak mümkün olacak
tır? Bunu anlamak imkânı mevcut değildir. 

Arkadaşlarım demektedir ki, 159 ncu madde
nin içerisinde B. M. Meclisinin şahsiyetine vâki 
hakaret ve tezyifler ceza müeyyidesi altına alın
mış bulunmaktadır. Ama şunu ifade etmek is
teriz ki, kanunun içerisinde bir cürüm unsuru 
olarak ele alınmış bir müeyyidenin kanundan 
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çıkarılması demek, bundan sonraki hâdiselerde 
B. M. Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı 
davet edecek hareketleri kanun müeyyidesi al
tına alınmamış mânasını aç^k ve katî olarak ifa
de eden bir hüküm olacaktır; 

îşte muhterem arkadaşlarım, esasen 159 ncu 
madde; Meclisin meşruiyeti hakkında suizannı 
davet edecek hareketlerin suç olabilmesi için bu 
fiil ve hareketlerin alenen ve mütecavizane bir 
şekilde yapılmasını açık ve katî bir şekilde izah 
etmiş bulunmaktadır. Şu görüşümüz ve mucip 
sebeplerimiz muvacehesinde 159 ncu maddenin 
birinci fıkrasında bahsi geçen cümlenin çıkarıl
masında cemiyetimiz bakımından, kanunun tek
niği bakımmdan komisyonumuz mahzur görmek
tedir. Bu bakımdan teklifin 159 ncu maddeye 
ait kısmının reddini talebetmekteyiz. 

REİS — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun tâdiline dair olan lâyihanın 
oylama muamelesi bitmiştir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA SEMİ 
ERGİN (Devamla) — 161 nci maddeye gelin
ce; Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi, iki 
kısmı ihtiva etmektedir. Bir kısmı, siyasi boz
gunculuk, diğer kısmı da iktisadi bozgunculuğu 
içerisine almaktadır. Ve yine maddeyi bugünkü 
haliyle iki şekilde mütalâa etmek yerinde olur. 
Birisi, maddenin harb halinde tatbik şekli, ikin
cisi de aynı maddenin sulh gaTPanında tatbik 
şeklidir. Takrir sahibi arkadaş» bu maddeye ait 
gerek Meclis huzurunda ve gerekse Adalet Ko
misyonunda iki mucip sebep ileri sürülmektedir. 

1. 161 nci maddenin son fıkrası, antidemok
ratiktir. 

2. Sulh zamanında millî menfaate zarar ve
ren hangi fiil mevcuttur ki böyle bir maddeye 
ve böyle bir maddenin izah edilen •fıkrasına ih
tiyaç vardır. 

Esasen sulh zamanında bu maddeler kabili 
tatbik değildir. Çünki mahkemeler tatbikatında 
da bu mânayı'anlamaktadırlar. Sulh zamanında 
bu maddeler gereğince mahkemelere sevkedilen 
kimseler bu esbabı mucibe muvacehesinde beraat 
etmektedir. Binaenaleyh tatbik kabiliyeti olmı-
yan bu fıkranın kanundan çıkarılması ifade edil
mektedir. Bir kere 161 nci maddenin demokra
tik, antidemokratik hükümlerle hiçbir alâkası 
yoktur. Mesele, memleket ve milleti zararlı 
unsurlardan ve bunların yaptığı propaganda 
cereyan ve neşriyatından korumak gayesine 
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matuf olarak bir madde muvacehesinde bulun
duğumuzu ifade etmek lâzımgelir. 

161 nci maddenin tadili 1938 senesinde Mec
lise sevkedilmiş bulunmaktadır. 1938 senesin
deki Hükümet gerekçesinde aynen şöyledir : 
«Harb esnasında umumun telâş ve heyecanını 
mulciip olaoaik veya halkın! maneviyatına kıracak 
veya düşman; karşısında milletin mukavemetimi! 
azailtacalk şekilde asi'lsüz, mübalağalı1 veya maksa
dı mahsusa müstenit havadis haberleri yaym-
lıyan veya nakleden veya millî menfaatlere za
rar verebilecek her hangi bir faaliyette bulu
nan kimselere verilecek cezada iki husus derpiş 
edilmiştir : 

1. Sulh zamanında işlendiği takdirde bu 
hâdiseler memleket için zararlı olabileceğinden 
bunu menetmek için; 

2. Yurtta ve onun millî hudutları haricin
de olsa bile, Devletin hariçteki itibarım eksil
tecek tarzda memleketin dahilî vaziyeti hak-
ıkında asılsız, mübalâğalı veya maksadı mah
susa müstenit havadis veya haberler yaymak 
veya nakletmek, millî menfaatlere zarar vere
cek her hangi bir faaliyette bulunmak kendisi
nin memlekete karşı göstermesi lâzımgelen 
'bağlılığa ve sadakate münafi olduğundan bu 
yoldan hareket edenlerin tecziye edilebilmesi 
için. 

EÎFAT ALABAY (Konya) — Bunlara ne 
lüzum var? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN (De
vamla) — Lüzumunu izah edeceğim. 

Şu esbabı mucibe karşısında 161 nci mad
denin son fıkrasının antidemokratik olduğunu 
ifade eden komisyon, hangi sebep ve mülâha
zalarla 'bu raporu getirmiş bulunmaktadır: 159 
ncu maddede izah ettiğim veçhile Demokrat 
Parti demokrasi rejimiyle alâkalı olan ka
nunları hakikaten büyük bir samimiyetle ge
tirdiği ve memlekette en geniş mânada de
mokratik gelişmeyi ve bunun.neticesi olarak 
fikir hürriyetini kurduğu bir devirde hakika
ten bu memleketin hayatiyeti ile ilgili bir fık-
rai kanuniyenin bir muhalefet yapmak için 
antidemokratik olduğunu iddia etmek ne de
receye kadar doğru olabilir, bunu yüksek takdi
rinize arzetmek isterim. 

Nazari bilgilere değil, biz, içinde yaşadığı
mız dünya nizamının bugünkü durumu içinde 
ve nihayet fırsat bulurlarsa türlü cereyanlarla, 
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at oynatmak istedikleri bir zihniyetin, dünya 
mevcudiyeti karşısında bünyemizi muhafaza 
etmek bakımından realitelere uyarak hükmümü
zü vermek mecburiyetindeyiz. 

Memleketin beka ve hayatiyeti mevzuuba-
his olduğu zaman, nazariyelerin bahis mevzuu 
olamıyacağını kabul etmek lâzımdır. Meclis 
olarak, iktidar olarak ve nihayet muhalefet 
olarak vazifemiz, mensup olduğumuz varlığın de
vamından ibaret olmalıdır. Acaba bu madde sulh 
zamanında kabili tatbik midir, değil midir? Bil
hassa İkinci Dünya Harbi ile gördük ve anla
dık ki, harblerden evvel memleketleri işgal et
mek ve bir memleketin mânevi kudret ve var
lığını yok etmek için girişilen ve harbde kullanı
lan top, tüfek ve tayyareden daha müessir vası
talar mevcut bulunmaktadır. Bu da bâzı zaman 
5 nci kol, bâzı zaman menfi propagandacı, men
fi kol tabiriyle anılan zümrelerin memleket da
hilindeki propagandasıdır. Harbden evvel bu 
propagandalar neticesinde bir memleketin mane
viyatı kırılır1, memleketin mukavemet gücü azal
tılır ve o millet telâş ve heyecan içinde bırakılırsa 
o zaman harb için hazırlanan ordu gayet az bir 
mukavemete raslıyarak o memleketi fetih ve işgal 
imkânını bulabilir. Şu halde bu maddenin harb 
zamanında kabili tatbik olunduğunu kabul etmek
le beraber harbden evvel vukua gelecek ve mem
leketin temel nizamını kökünden sarsma imkâ
nını elde edecek menfi propagandalara karşı 
memleketin bünyesini buna mukavemete hazır
lamak ve bu menfi propagandaların taarruzu 
karşısında memleketi ve memleketin müessesele
rini korumak da vazifemizdir. Bu mecburiyeti 
yüklenmekte en esaslı bir borcumuz olduğunu 
ifade etmek lâzımgelir. 

Bir misal olarak harbden evvelki hâdiselerde 
bu şekildeki propagandaların nasıl tesir yapmak
la olduğunu ifade etmekle dün Adalet Komisyo
nunda muhterem Pertev Arat arkadaşımızın an
lattığı ve bâzı arkadaşlarımın da vâkıf bulunduğu 
bir hâdiseyi izah etmek isterim. 

1940 senesinde Şark hudutlarımızda bir pro
paganda yapılarak bîr mesele çıkarılmış, Rus
lar, falan tarihte taarruz edeceklerdir, denmiştir. 
Bu havadisin uyandırdığı telâş ve heyecan elbet
te ki en geniş mânasiyle yer almış bulunmakta
dır. O kadar ki, bu telâş ve heyecan, haberin 
ınevsukıyetini tâyin ve tahkik el meye imkân ol-
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madan elbette ordu da, memleket müdafaası ba
kımından bu yalan ve bir asla ve esasa istinat et-
mi'yen havadis karşısında vazifesini ifaya şitap 
etmiş, hattâ hudut mevzilerinde yerini işgal et
miş bulunmaktadır. Şu halde harbe tekaddüm 
eden senelerde bu gibi hâdiseler karşısında ka
nunda müeyyidelerin mevcudiyeti şarttır. Hal
buki bu fıkra kaldırıldığı takdirde bunları tec
ziyeye imkân ve ihtimal yoktur. 

. Yine arkadaşımız demektedirler ki, sulh za
manında böyle bir hâdise mevcut değildir. Ne gi
bi hâdiselerdir, sulh zamanında memleketi te
şevvüş ve heyecana verir. Millî kuvveti kırar, 
mânevi varlığı zedeler, bunlar nelerdir! Bu in
sanlar mahkemelere gidiyor, beraat ediyorlar di
yor, böyle bir hâdise mevcut değildir, diyor. 

Hepimizin malûmu bulunduğu Kore hâdisesi 
dolayısiyle verilmiş olan karardan sonra Barış 
Severler Cemiyeti, barışseverlik nikabı altında 
bir beyanname yayınlamıştır. Bu beyannamenin 
muhtevasını nazarlarınızda canlandırmak isterim. 

Bu beyanname, barışseverler namı altında 
Türk milleti bu karara karşı koyacak ve nihayet 
Türk milletinin orada memleket vazifesi yapan 
evlâtlarının ruhunda teşevvüş yaratılmasına ve 
onların ana ve babalarının bu karardan dolayı 
mânevi güçlerinin kırılmasına ve nihayet ondan 
sonra, oraya gideceklerin mânevi varlık ve kuv
vetlerinin zedelenmesine sebebiyet verilecek en 
kötü bir propaganda olarak karşımızdadır. Ve 
nitekim Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi 
gereğince, bugün ilgası arzulanan fıkra muci
bince mahkemeye sevkedilmiş ve kendileri de 
mahkemece mahkûm edilmiş bulunmaktadırlar. 

Şu halde *bu fıkrayı kanundan kaldırdığımız 
zaman bugün mahkûm edilmiş bulunan bu kim
selerin bu şekilde menfi propaganda ile zehirle
diği insanların memleket bünyesi içinde yapa
cağı tahribat için kendilerine en geniş imkânı 
vermiş bulunacağız ve kapıları açmış olacağız 

Gene sizlere sulh zamanında, yapılabilecek 
menfi propagandaya ait misal olarak «Barış yo
lu» adlı bir beyannameyi okumak isterim. Bu be
yanname, kökü dışarda olan bir beyannamedir. 
O beyannamenin arkasında, memleket dışarısına 
kaçıp memleket çocuklarına dışardaki radyolar 
vasıtasiyle, telkinler yapacak, zehirlemek istiyen 
Nâzım Hikmet'in bir şiirini de arkasına dercet-
miş bulunmaktadır. 

Bakınız ne diyor : «Bugün memlekette iki has-
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tane, dört yol, beş fabrika, altı mektep varsa bun
lar Türk Milletinin dünya haklarına saygı gös
terdiği günlerde yapılmıştır. 

Bu günler İstiklâl Mücadelesinde bize maddi 
ve mânevi yardımını esirgemiyen Lenin'in ku
rup Stalin'in şerefle yaşattığı şanlı Sovyetler 
Cumhuriyeti ile dost günleridir. 

Memleketin beş fabrikası da onlar tarafından 
kurulmuştur. Bu dostu Türk milletine çok gö
ren Türk milletinin baş belâsı idarecileri şimdi 
Türk milletinin ona karşı olan da haksız, namus
suz ve şerefsizce bir harbe sürüklemeye yelteni-
yorlar. Dünya halkının baş belâsı Amerikan ida
recileri ile iş birliği yaparak yeni harbler hazırla
mak istiyorlar. 

Yaşamak istiyoruz, hürriyet, barış istiyoruz. 
Kore'de boş yere savaşmak istemiyoruz artık. Bu 
toprak üstünde öksüz, yaşamak istemiyoruz artık. 

Bu topraklar üstünde kimseye satılmadan ça
lışarak yaşamak istiyoruz. İşsiz işçi, topraksız 
köylü satılmış hükümetler istemiyoruz artık. 

Bu memleket bizimdir. Burada harb çıkarmak 
istiyen Truman'lar, Ricvey'ler, Menderes'ler şu
nu bilsinler ki, bu millet yalnız kendilerini öldür
mek için silâha yapışacaktır.» 

İşte arkadaşlarım, daha bu ve bunun gibi 
kökü dışarda olan birçok propaganda risaleleri 
Türk milletini iğfal edebilmek ve bilhassa to
humlarını şehir merkezlerinde işçi vatandaşla
rımızın çok bulunduğu müesseselerde bu şehir 
merkezlerinden uzak köylü arkadaşlarımızın 
yaşadığı ülkelerde yaymak ve serpmek iste
mektedirler. Bu maddelerin 161 nci maddenin 
son fıkrasının kaldırılması karşısında bu cere
yanların sulh zamanında, harbe takaddüm 
eden anlarda memleket içinde en geniş mâna-
siyle rol oynamışına yer vermek fırsatını bağış
lamış olacaksınız, takdir, Yüksek Heyetinizin
dir. Ancak Adalet Komisyonunuz hukuki gö
rüşleriyle, memleketsever duygulariyle bu ve
balin altında bulunmamak kararını vermiş bu
lunmaktadır. (Alkışlar). Yüksek huzurunuz
da okuduğum bu vesikalar da şunu gösteriyor 
ki, 161 nci madde, harb zamanında ne kadar 
lazımsa sulh zamanında da o kadar lâzım bu
lunmaktadır. Bâzı arkadaşlarım demektedir
ler ki, Türk Ceza Kanununun 358, 359 ncu 
maddeleri vardır, binaenaleyh iktisadi bozgun
culuk bu maddelerin içerisine derpiş edilmiştir, 
161 nci maddeye lüzum yoktur. 
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Sayın arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 

358, 359 neu maddelerinin tedvin gayesi ile 161 
nci maddenin tedvin gayesi tamamiyle birbi
rinden ayrı bulunmaktadır. 161 nci maddenin 
birinci kısmı, millî mukavemeti, millî varlığı 
ve halkın mukavemetini kıracak neşriyattır. 
İkinci kısmında yine aynı maksatlarla bir mem
leketin mukavemetini kırmak, milletin mane
viyatını sarsmak ve nihayet memleketin varlı
ğını zedelemek için yapılacak iktisadi bozgun
culuğa ait propagandaları ifade eder ve bunu 
içerisine alır. 

358, 359 neu maddeler üzerinde bütün bu 
gayelerden uzak tüccar zihniyetini taşıyan in
sanların kendi istifadelerini temin bakımından 
piyasalar içerisinde ve piyasalarda artma ve 
eksilmeyi, azalma ve çoğalmayı temin bakımın
dan yapılan hareketleri ifade eder. Şu halde 
kanunun 358 ve 359 neu maddeleriyle 161 nci 
madde ve bunun son fıkrasını bir arada müta
lâa etmeye imkân ve ihtimal mevcut değildir. 

Son olarak Sayın Barutçu arkadaşım dün 
komisyonda izah ettiğim ve anlattığım fikir ve 
mülâhazaların dışına çıkarak bütün demokra
tik hükümleri bir tarafa bırakmış ve ilim ko
misyonunun raporunu bir tarafa bırakmış, ga
yet samimî olarak bu madde muvacehesinde ben 
yarın seçime nasıl gideceğim, diye hakiki endi
şesini izhar etmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşıma şunu arzetmek isterim ki, 
1950 de Demokrat Parti yalnız bu maddenin 
mevcudiyeti karşısında değil ve fakat bu mad
deden daha ağır müeyyidelerin mevcudiyeti 
karşısında nasıl seçime cesaretle girmiş ise Sa
yın Barutçu'nun ve mensup olduğu partinin de, 
dünkü ile kabili kıyas olmıyan bugünkü zihni
yet karşısında gayet cesurane, hattâ şevk ve 
zevk ile seçime girmeleri lâzımgelmektedir. 
(Soldan : Bravo sesleri, alkışlar) Bu madde, 
memleketseverliğinden asla şüphemiz olmıyan 
Barutçu arkadaşımız için değildir. Bu madde 
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yine memleketseverliğinden asla şüphemiz ol
mıyan Barutçu arkadaşımızın mensup olduğu 
parti için de mevzuubahis değildir. Bu madde, 
hedefini namuslu insanlar olarak seçmemiştir. 
Bu madde, memleketin çatısını yıkmak istiyen, 
memleketin temel nizamlarını sarsmak istiyen, 
nihayet Türk milletinin varlığını, mânevi gü
cünü, kuvvet ve kudretini yok etmek istiyen, 
memleketseverlikle asla bir alâkası olmıyan 
ve kökü dışarda yabancıların elinde olan şey
ler için hazırlanmış A*e kanuna konmuş bir 
maddedir. Binaenaleyh Barutçu arkadaşımız
dan ricam, bu teklifini geri alsın, beraber ça
lıştığımız bu dâvada ve hakikaten ezilmesi lâ
zım gelen yabancı membalardan kuvvet ve kud
retinden feyiz alan bu gibi insanların, bertaraf 
edilmesi için kanunun içinden bu fıkranın çıka
rılmasına taraftar olmasınlar. Memleketsever-
lik ve vatanseverlik Demokrat Part'i de, mu
halefet partisinde ve sayın Barutçu da aynı şe
kilde kuvvetli bulunmaktadır? Bu bakımdan 
bu madde üzerinde de ihtilâfımız olmasın. Bir
likte kabul edelim ve bu takriri biz reddetme
den. sayın Barutçu arkadaşımız, lütfen geriye 
alsm. Vazifesini bu yolda tamamlamış olsun. 
(Sürekli alkışlar) 

RElS — Reylerin neticesini tebliğ ediyo
rum : Etibank sermayesinin 500 milyon lira
ya iblâğı hakkında kanun lâyihasına (257) ki
şi oy vermiş (252) kabul, (5) ret vardır, ka
nun (252) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihasına (269) kişi .rey vermiş, 
(235) i kabul, (34) ü rettir, muamele tamam
dır. Kanun (235) reyle kabul edilmiştir. 

Söz alan arkadaşlarımız mevcuttur. Bugün 
öğleden sonra saat 15 t e toplanmak üzere Otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 



ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İhsan Otilez (Bolu), Ahmet Morgil (Rize) 

«•» 

Keis — Yoklama yapacağız. 
(Kütahya seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı) 
REİS — Oturumu açıyorum. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) Muh

terem arkadaşlarım, yerlerimiz değişti, rolleri
miz değişti, siz iktidara ve biz de murakabeye 
geçtik. Rollerimiz ne kadar değişirse değişsin, 
lüzumlu olan rejim ıslahatında ve esaslı pren
siplerde rüyet tarzlarımız değişmemelidir. Re
jim münakaşaları ortadan kalkmalıdır. Memle
ketin asıl menfaati de bundadır. Bu ise gerçek 
ıslahatın müşterek bir zihniyet içinde başarıl
masına vabestedir. Sayın Semi Ergin arkadaşı
mız Yüksek Heyet tarafından kabul edilen tek
liflerimiz hakkında Adalet Komisyonunun noktai 
nazarlarını izah ettiler ve konuşmalarının so
nunda da bizim izah ettiğimiz endişelere muka
bil kendi endişelerini izhar ettiler. 

Ben, evvelâ, işin hukuki cephesi üzerinde du
racağım. Sonra, bu mukabil endişelere taallûk 
eden noktalara geleceğim. 

Arkadaşımız şunu kabul etmelidirler ki, si
yasi bünyenin tamamen demokratik şekil alma
sını hedef tutan ıslahat yolundaki bir adımı 
mübalâğalı endişelerle kabul etmek istememiş
lerdir. Bir defa usul olarak, Meclisin bir kara
rını bir komisyon kabul etmekle mükellef değil
dir, şüphesiz. Ancak komisyon Meclis hesabı
na hazırlık yapan organdır. Umumi Heyetten 
verilen direktife uymamak için evvelce konuşu
lup münakaşası yapılıp kabul edilmiyen sebep
lere yeni sebepler ve fikirler ilâve edilmesi za
rureti aşikârdır. Hususiyle, demokratik hakla
rın ve hürriyetlerin lüzumsuz yere takyit edil
mesi demokratik nizam ile kabili telif olmadığı
nı ileri süren İlim Heyetinin raporuna karşı 
ileri sürülen delillerin parlâmentoyu ve hepi
mizi birleştirmesi lâzımgelir. 

Adalet Komisyonu ne getirmiştir? Adalet 

Komisyonunuz bize şunu getirebilmiş olsaydı 
makbul olurdu : Nazari olarak değil, rejimin 
realiteleri olarak, demokratik memleketlerin, 
medeni memleketlerin mevzuatını tetkik ettim, 
ilmî araştırmalar yaptım. İşte medeni memle
ketlerin mevzuatında emsal olacak hükümler; 
işte kitaplar; işte *lmî otoritelerin fikirleri. Bun
ları işhat ederek, bizim teşkil ettiğimiz İlim 
Heyetinin ileri sürdüğü gibi, bu hükümler an
tidemokratik değillerdir; diyebilmeli idi. Adalet 
Komisyonu böyle yapmamıştır. Sayın sözcü ar
kadaşımız, etraflı surette Adalet Komisyo
nunun noktai nazarını izah ettikten sonra toptan 
meseleyi hallediyor, diyor ki; Antidemokratik 
kanunlar meselesi bitmiştir, böyle bir mesele kal
mamıştır. 

Aziz arkadaşlar, realite bu değildir. Antide
mokratik kanunların ayıklanmasına 1945 ten 
sonra başlanmıştır. Eski iktidar zamanında, Ev
velce de arzettim, örfi idare kalkmıştır, Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 nci maddesi 
kalkmıştır, şu ve bu kalkmıştır. Matbuat Kanu
nunun bâzı maddeleri kalkmıştır. Sizin zamanı-, 
nızda da bâzı siyasi suç için mevkuf en muhake
me usulü kalkmıştır, Matbuat Kanununun 30 
ncu maddesi kaldırılmıştır. Ama tamam olma- -
mıştır. Bitmiş denemez. Çünki Devlet Reisimiz 
tabiatiyle Hükümetin mutabakatiyle 1951 açış 
nutkunda aynen şunları söylemiştir: Antidemok
ratik karekterdeki mevzuatı tetkik etmek üzere 
teşkil edilen bir tlim Komisyonu geçen seneden 
beri faaliyette bulunduğunu bilirsiniz. 

Antidemokratik tâbiri siyasi haklara, âmme 
haklarına, insan haklarına lüzumsuz yere tah
ditler koyan veya bunları kaldıran hükümler 
şeklinde mânalandınlmış ve bu hükmün ışığı 
altında raporlarını hazırlamıştır. Bu yoldaki 
kanun taşanları devamlı surette Meclise arzo-
lunacaktır.» jg 

Aziz arkadaşlar ım, görüyoruz ki antidemok-

— 421 — 



B : 105 9. 
ratik kanunlar meselesi bitmemiştir. îlim Heye
tinin raporunda ehemmiyetleri tâli derecede olan 
bir kısım kanun hükümleriyle beraber hakikaten 
lüzumsuz yere siyasi hakları, âmme haklarını, 
insan haklarını takyit eden mühim bâzı antide
mokratik hükümler de mevcuttur. 

Enteresan olan nokta şu: Bunların mevzu
at arasında bulunması memleketin simasını an
tidemokratik göstermiye sebep olabilir mi? ilim 
Heyeti cevap veriyor: Antidemokratik kanun
ları ayıklamak istiyen bir zihniyetin o kanunla
rın tatbikmdan içtinap etmek istiyen bir zihni
yetin belirmiş olması buna mânidir, diyor bu 
durum karşısında antidemokratiktir denen şey
ler antidemokratik değildir ve bugün bu mesele 
bitmiştir denemez. Çünkü o zaman bu kanun
lardan kaçınmak listiyen zihniyet o zaman iç
tinap etmek istiyen zihniyet yerine, onları be
nimsememek istiyen bir zihniyetin kaim olmak 
istidadı kendini gösterdi. Olmaz, yapılacak ne
dir nihayet, îlim Komisyonunun raporunu tet
kik ederiz. Tesbit ettikleri formül güzeldir, 
ona göre kaldırılması lâzımgelen, bilhassa kal
maları rejimimiz için yüz ağartacak mahiyette 
olmıyacak kısımlarını derhal değiştirmek su
retiyle yeni zihniyetimizi göstermiş oluruz. Lü
zumsuz, yere takyit edilen siyasi hak
lar ve âmme hakları mevzuubahistir. Lü
zum ne ile tahakkuk eder? Onu for
mül gösteriyor. Devletin bekasını sağ-
lıyan esaslar ve bir de cemiyetin muasır mede
niyet seviyesine çıkmasını sağlıyan esaslar., bi
zim huzurunuza getirdiğimiz 159 ve 161 nci 
maddenin bu heyetçe antidemokratik olarak 
gösterilen ilâve hükümleri böyle bir beka lü
zumu ile ilgili, cemiyetin medeniyet seviyesine 
çıkmasını sağlıyan esaslarla ilgili mahiyeti 
mevcut değil. 

159 ncu madde, Büyük Millet Meclisini tah
kir ve tezyif edenler için yerinde olan, lüzumlu 
olan cezayı birinci fıkrasında derpiş etmiştir. 
ilim Komisyonu diyor k i : 1946 dan sonra ilâve 
edilen ikinci fıkra antidemokratiktir, çünkü 
lüzumsuz yere fikir hürriyetini takyit edecek 
mahiyettedir. 

Tam yirmi sene, 1926 dan 1946 ya kadar asıl 
hüküm memlekette asayiş ve nizamı sağlanmış
tır. Pürüzsüz sağlanmıştır. 1946 meclisi üzerinde 
hâsıl olan tereddütleri bertaraf etmek için böy
le bir kanuni müeyyideye lüzum hâsıl olmuş. 

7 .1953 O : 2 
| Şimdi burada bir parantez açayım. Aziz arka

daşım Semi Ergin araştırmış, Barutçu'nun im
zası var mı, y ^ n a u o mazbatada diye. Bakmış 
Adalet Komisyonunda azayım, ama imzada bu
lunmamış diye yazılı imiş. Tamik etmiş; acaba 
müzakerede bulunmuş mu diye. Arkadaşımın 
endişesini derhal izale etmek için arzedeyim: 
Ben Adalet Komisyonunun o zamanlar 
içtimalarmda hiç hazır bulunamıyordum, 
sebebi partide vazifeli olduğum zaman, 
grupta vazifeli olduğum zaman bulunamıyor
dum. Mamafih bulunmuş olsaydım" dahi vaktiyle 
bunun aleyhinde Heyeti Umumiyede itirazımı 
dermeyan etmiş olmamak yedi sene sonra bunun 
antidemokratik olduğunu söyliyen ilim heyetinin 
fikrîne iştirakle teklifi yapmaya mâni telâkkisi 
varit olmaz. 

Asıl dikkate değer olanı, Demokrat partili 
arkadaşlar o zaman bu hükme karşı şiddetle mu
halefet ettikleri halde bugün müdafaası yapılı
yor. Semi Ergin arkadaşımız 159 ve 161 nci 
maddelerin bir müdafaasını yaptılar. Ben bu 
ifadelerimi eski iktidara bir takdirname şeklinde 
aldım. Ne kadar güzel şeyler yapmışız. 159 ncu 
madde... 161 nci madde... Emsalsiz tesislermiş 
meğer bunlar. Mübalâğalıdır. Takdirde ileriye 
gitmek ne kadar mübalâğalı ise endişede ileri git
meleri de o kadar mübalâğalıdır. 

Yi'ne parantez içinde arzedeyim; 161 nci mad
deye bu ilâve nasıl gelmiş, nasıl çıkmış. O zaman
ki vazifelilerden öğrendim ki, bu madde - dikka
tinizi çekerim - Adalet Bakanlığının mütalâası 
alınmadan Emniyet idaresinden Dahiliye kana-
lile Meclise intikal etmiş ve Saraçoğlu o zaman 
Adalet Bakanı hattâ yalnız kanunun da değil 
usulde de böyle dahilî emniyet suçlarında Em
niyet idaresinin bilirkişiliği için bir ilâve düşün
müşler. Adalet Komisyonunda Saraçoğlu muha
lefet etmiş ve usuldeki tadil teklifi kabul edil
memiş o zaman Adalet Komisyonunda bulunan 
Akif Akgüç arkadaşımdan sonradan dinlemiş
tim. Adalet Komisyonunda yapılan izaha göre 
Rahmetli Atatürk'ün ağır hastal^ı zamanına 

I tesadüfü hasebiyle Atatürk Rahmeti Rahmana 
kavuştuğu takdirde memlekette husule gelecek 
tepkilerden hissedilen endişelerle bu hükümlerin 
derpişini yerinde bulmuşlar. Zamanında lüzum 
ifade edebilir. Olur arkadaşlar. Ancak bunlar 

I istisnadır, ilim Komisyonu da buna temas edi-
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yor istisnadır. Mühim olan, istisnanın kaide ol- I 
maması lâzımdır. Şimdi şartlar, lüzumlar değiş
miştir. Yeni rejimin realiteleri, prensipleri ba
kımından lüzum ifade ediyor mu, etmiyor mu? j 
Şimdi siyasi hakları, âmme haklarını, demokra
tik hak Ve hürriyetleri takyit etmeyi cevazlan-
dlracak Ĵ ir lüzum mevcut mu! Ve mesele bu
radadır. 159 ncu maddenin son fıkrası kaldırı
lırsa ne olur? Adalet Komisyonundaki arkadaş
larımız Büyük Millet Meclisi hakkında suizannı 
mucip olacak ef al ve harekât takip edilmesin mi? 
Diyorlar. Bu hükmün esbabı mucibesi meşruiyetle 
ilgilidir. Yüksek Meclisin vaziyeti ve eski se
çim sisteminde ıslahat yapılarak adlî teminat 
sistemi kabul edildikten sonra müstakil hâkim
lerin nazareti altında yapılacak seçimler netice
sinde teşekkül edecek bundan sonraki Meclisle
rin vaziyytleri üzerinde tereddüt izhar edilmesi 
vecihsiz olacağına nazaran artık bu hüküm ölü 
hükümdür, ölü hüküm varsın dursun, ne çı
kar ? Başka nevi şüphelere meydan vermesi bakı
mından çıkarılması iktiza eder ve bir nevi te
minat olur. Seçimlere bir parti iştirak etmez de 
Meclis tek partiden teşekkül edecek olursa ve 
bu Meclis tek parti Meclisi olmuştur, binaena
leyh gayrimeşrudur iddiası ileri sürülürse ne 
olur? Diye soruyorlar. I 

İlerde böyle bir ihtimal olsa, bu tenkîd Mec
lisin meşruiyetiyle ilgili olamaz, çünkü niha- I 
yet Meclis, meşru bir seçimle teşekkül ediyor. I 
Hakiki millî iradeyi temsil eden bir Meclis ol- I 
mamış diyecekler, deseler. Parlâmentolu de- I 
mokratik rejimde elbette muhalefetin Parla- | 
mentoda temsil edilmesi lüzumlu bir esastır. ı 
iktidarın buna ehemmiyet vermesi de tabiîdir. : 

Ancak bir partinin sebepsiz olarak seçime iş
tirak etmemesi de efkârda iyi karşılanmaz ve ı 
•münakaşası yapılır, varsa cevabı verilir. Umu
mi efkâr hakem olur. 

Aziz arkadaşlarım, misali verilen münaka
şa ve tenkidlerin, cezai müeyyidelerle susutu-
rulması düşünülemez. Bunlar cevap istiyen ten-
kidlerdİT ve münakaşa konularıdır. Susturmak 
için cezai müeyyidenin kıymeti yoktur. 

İngilizler İkinci Dünya Harbinde matbuata 
sansür koymamışlar. Fransızlar gayet sıkı san
sür tatbik etmişler. Bir İngiliz muharriri diyor 
k i ; bu, Fransa'nın yıkılışına mâni olamamıştır. 
Çünkü istediğiniz kadar bir çan sesi öttürünüz, 
başka bir sesin işitilmesine meydan vermemeye | 
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uğraşın. Tramvayda konuşmasına, otobüste, 
kahvede ve sairede söylemesine mâni olamaz
sın. Mühim olan, milletle diyor, böyle yeraltı 
ihtilâf halinde olmamaya dikkat etmektir. Açık 
söylenmesinde fayda var, bilinirse cevabı ve
rilir. Yoksa fikir fısıltı halinde yürümeye baş
lamasın. 

Bu 159 ncu maddeye ilâve edilen fıkraya gö
re her hangi bir vatandaşın mahkemeye sevke-
dildiği işitilmemiştir. Bu hüküm arzettiğim se
beplerle İMm Komisyonu raporunda antidemok
ratik olduğu bildirildiğinden mevzuatımız ara
sından kaldırılması tarafımızdan yerina teklif 
edilmiş bulunuyor. 

161 nci maddeye gelince; bu daha mühimdir. 
Maddenin birinci fıkrası, harb zamanında si
yasi bozgunculuğu ceza tehdidi altına almakta
dır. İtalyan ceza kanunundan alınmıştır, yerinde
dir, doğrudur. Biraz evvel arzettiğim sebeplerle 
ilâve edilmiş olan sulh zamanına ait fıkralar ise 
lüzumsuz yere demokratik hakları takyit eder 
mahiyette olduğundan antidemokratiktir, kaldı
rılması lâzımdır, diyoruz. 

Sulh zamanında âmmenin telâşını, heyeca
nını mucip olacak surette yalan haber neşret
mek, düşman karşısında memleketin mukave
metini azaltacak mübalâğalı, haber yaymak. 
Devletin rahsiyetine karşı işlemiş bir suç sayı» 
lamaz. Sulh zamanında mübalâğalı haber yay
mış, sebepsiz yere halkı heyecana vermiş .Bu
nun cezasını ayrıca, hapis cezası olarak derpiş 
edilebilir mi? Bu devletin şahsiyetine karşı bir 
oürüm olarak ele alınamaz. Düşman karşısında 
memleketin mukavemetini azaltmak ..Harb za
manında evet.. Ama sulh zamanında, düşman 
diye bir şey yoktur. Ve nitekim bu fıkraya gö
re hiçbir zaman cürüm tekevvün etmez. 

Arkadaşım diyor ki, komünizm propaganda
sı olur, kökü dışarda faaliyetler olur, bunların 
yeri burası değil. Komünizm propagandasi ol
du mu onun ayrıca ceza müeyyidesi vardır, ö 
hususlar da kanunda boşluk yoktur. 

Şimdi burada, yalnız üçüncü fıkra ki, millî 
menfaatlere aykırı hareketlerden bahsediyor, 
harb zamanında bunun ne demek olduğu anla
şılır, düşman karşısında memleketin mukave
metini za'fa uğratacak hareketler millî menfa
ate aykırı olur. Sulh zamanında millî menfaate 
aykırı olan fiiller nasıl bilinir? Ceza hukuku 
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nazariyelerine göre suç sayılan fiiller müphem 
olmamalı, sarih, açık olmalı. Vatandaş bilecek; 
hangi nevi ef'al suçtur, işlemesin, kaçınpın, 
sulh zamanında millî menfaate aykırı hareket 
dediniz mi, çok partili hayatta serbest bir si
yâsi faaliyete engel ihdas edecek sübjektif 
takdirlere yol açabilir. 

Bir var istiyerek yapar, bir var istemiyerek 
sübjektif takdirlerle millî menfaatlere muhalif 
hareket etti diye vatandaş mahkemeye kolaylıkla 
sevkedilebilir, neticede beraet eder ama, bir va
tandaşı demokratik nizam içinde indî takdirlerle 
mahkemeye göndermek ne dereceye kadar doğru
dur? Fazla olarak hâkimi tabiîsine gönderilmiyor, 
hâkimi tabiîsine gitmek Anayasaların esaslı 
prensibidir. Hâkimi tabiîsine de gitmiyor, aske
rî mahkemeye gönderiliyor. 

Siyasi, askerî mahkeme, tek parti devrinde 
ihdas edilmiştir. Belki lüzumlu belki de müba
lâğa edilen bir lüzuma müsteniden tesis edil
miştir ; ama bugünkü nizam içinde bunun yeri 
yoktur, ilim Komisyonu bunu da söylüyor : 
Hakkı kaza, bağımsız mahkemeler tarafından 
yürütülür. Askerî mahkemeler, bağımsız hal
de değildir. Bunun da düzeltilmesi lâzımgelir. 
[Bizim gerek askerî mahkemelerde, gerek niza
mi mahkemelerde en büyük teminatımız, hakli
min temiz, yüksek vicdanıdır. Bunu dün de 
'başka vesile ile söyledim. Fransız hâkimine 
gerçek teminatı sağlamak için Anayasasında 
teşriî statü derpiş etmeye mecbur olmuşlar. Be
nim hâkimim de bu teminata lâyıktır. Gerçek 
istiklâl böyle hâkimlerden hiçbir suretle esirge-

. nemez. Askerî hâkimlere de Anayasanın hü
kümleri dâhilinde bağımsızlıkları, istiklâlleri 
ve teminatları sağlanmak ister. 

Sulh zamanında mdllî menfaate zarar veren 
hareket diye Hükümetin fiilî hareketlerini ten-
kid edenlerin mahkemeye şevki mümkün. Bu
nu bir de siyasi askerî mahkeme sistemi ile foir-
leştirdindz mi, bunun demokratik bir nizam 
içinde müdafaasına imkân yoktur. 

Bu, bir başka endişe daha vermektedir. Se
çimlerde muhalefetin serbest siyasi faaliyetini 
sekteye uğratması gayrivârit addedilemez. Md-
salleri de olduğu için gayrivârit addedilemez. 
Ara seçimlerinde Bilecik'te namzetliğini vaze
den partimizdn genel sekreteri bir beyanname
sinden dolayı askerî mahkemeye sevkedilmiştir. 
öeçim bittikten sonra askerî mahkemede beraet 
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I etmiştir. Demokrat Par t i ; iktidarı, dürüst su

rette tatbik edilen yeni Seçim Kanunu dle ka
zanmıştır. Bu 161 nci madde biz iktidarda iken 
tatbik edilmiyordu. Böyle bir şey sonradan, nere
den, nasıl çıktı ise çıktı. Muhajlfetin bu konuda 
haklı endişeleri tatmin edilmeld. Semi Bey baş
ka endişelerle diyor ki, kökü dışarda, memle
ket menfaatleri aleyhine çalışanlar vardır. Mi
sal olarak da işte Barısseverlter, Birleşmiş Millet
lerin Kore harekati için beyanname neşretmdş-
lerdir. 

Aziz arkadaşlarım, mühim elan şu: Demek 
ki, suç unsurunun malûm olmaması, yani suç 
addedilen fiilin sarih olmaması, müphem olması 
yüzünden vatanperverlerle vatan aleyhine faali
yette bulunanlar yanyana aynı maddeye göre ay
nı mahkemeye verilmektedirler. Reva mı bu? 
Reva mı? Ve o vatanperverler neticede de niha
yet beraet etmenin huzuruna kavuşmaktadırlar. 
Ama aradan seneler geçmektedir. Ben geçenlerde 
genç bir avukat arkadaşla görüştüm, partiye gel
mişti. Askerî mahkemeye çok evvel sevketmişler. 
Nihayet beraet ettim dedi. Ama bir sene uğ
raşmış. 

FERÎD MELEN (Van) — 500 köylüyü şev
kettiler. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Şimdi mühim olan şu: enternasyonal hukuk saha
sındaki inkişaflar o kadar ilerilemiştir kî, başka 
memleketlerin Millî kanunlarında dahi bu inki
şaflara intibak bakımından tadiller derpiş edili
yor, geçenlerde Holân4a Anayasası bu sebeple 

I tadil edilmiştir. 
Birleşmiş milletlerce karar verilmiş ve sonra 

millî meclislerince karar verilmiş, bir yerde 
muharebe patlamış; müşterek cephe kurulmuş 
oradaki askerin maneviyatını mukavemetini kır-

I m ak için, sarf edilen faaliyetler karşısında cü-
İ rüm unsura belli hüküm koymak başkadır, bu 

yüzden müphem fiilleri suç addetmekte devam 
edip vatanperverliğini tazip eder durumu mu-

j hafaza etmek başkadır. Tenkidler başkadır, un 
surları açık belli suçlar başkadır. . 

Biz samimî olarak bu antidemokratik kanun-
hrrı ayıldıyahm demişizdir. Aziz arkadaşım ka
bul etmeli ki, Barutçu'nun teklifi arzettiğim se
bepler dolay isiyle hakiki bir lüzuma dayanmak
tadır. Arkadaşım bizim endişelerimizin varit ol-

j maması iktiza edeceğini söylüyor, Ama varit: 
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olmasın demekle adenıivurudunu sağlamaya im
kân yoktur. O halde arkadaşımızın teklifi veçhile 
biz değil kendi tekliflerini geriye alsınlar ve bi
zim hakikaten antidemokratik oldukları için kal
dırılmasını istediğimiz hükümleri düzelterek 
muhalefetin haklı taleplerini yerine getirmekle 
bunlar kenndilerinin izhar ettiği, endişeler için
de eğer Ceza Kanununda hakikaten boşluk mev
cutsa, sui generis olmamak, icat olmamak üzere 
hüküm derpiş edilsin. Bu suretle -antidemokra
tik esaslara terketmiş olurlar. 

Aziz arkadaşlarım, bazan vâzıı kanun da ha
ta edebilir. Hata olabilir, ama hatada ısrar et
memek ieabeder. Zaruretler sebebiyle bâzı istis
nalar bir zaman için kabul edilmiş olabilir. Ama 
istisnayı kaide haline getirmemek gerekir. Fi-
kirlerdeki terakkileri, cemiyetin terakkilerini 
nazara alarak fikrî mülâhazaları kalmıyan esas
lar üzerinde durulmamalıdır. Bütün bu sebepler
le hatalarda ısarar etmiş olmamak için bu hü
kümleri kaldırmak iktiza eder. Demokratik ıs
lahatı reddeden bir politika terviç etmiş olma
mak için bu hükümleri kaldırmak iktiza eder 
ve nihayet atılmak istenin bir adımı geri -alarak 
memlekette rejim münakaşalarının devam edip 
gitmesinden doğacak ıstıraplara meydan ver
memek için bu hükümleri kaldırmak iktiza eder. 
Ben de arkadaşımın teklifine mukabil olarak 
söylüyorum, onlar ret tekliflerini seri olarak 
teklifimizi Adalet Komisyonuna verilmesini is
tesinler. Ve arzettiğim gibi haklı endişelerimizi 
tatmin yolunda tipik, antidemokratik hükümle
ri kaldırarak ve kendilerinin izhar ettikleri en
dişeler için de kanunda boşluk mevcut ise onu 
da ceza hukuk nazariyelerine uygun şekilde 
doldurarak, ileriye doğru atılmak istenen bir 
adımı geriye almak gibi bir vaziyetle Yüksek 
Meclisi karşı karşıya getirmesinler. Ve benim ma
ruzatım bundan ibarettir, takdir Yüksek Heye
tinizindir. (Sağdan alkışlar) 

EEÎS — Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, hâdise
leri daima kendine has ifade ve inhisar ile mü
talâa eden sayın Faik iMımed Barutçu arkada
şımız, sözlerinin mukaddemesinde dahi bu hu
susiyeti izhardan kendilerini alamadılar. Rolle
rimiz, vazifelerimiz, yerlerimiz değişti. Siz ikti
dara geldiniz, biz murakabede bulunuyoruz, 
buyurdular. Lütfetsinler, parlâmento hukukun-
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da seneler senesi mevcut olan ıstılahları değiş
tirmesinler. Yani şunu demek istiyorum. F. A. 
Barutçu ve partisi muhalefettedir ve muhalif
tir. Murakabede olan partisi ise bizzat yine 
iktidar partisidir. 

Muhterem Barutçu arkadaşımız bilmelidir
ler <ki, Demokrat Parti, iktidar vazifesi kadar 
murakabe vazifesinin de bugüne kadar hiçbir 
meclise nasip olmamış bir kudret ve samimiyet
le yapmış ve yapmaktadır. 

Şimdi muhalefette bulunan parti sözcüsü
nün, mütalâa ve noktai nazarları antidemokra
tik bir vaz'ı hukuki karşısında bulunduğumuz 
merkezindedir. Binaenaleyh evvelâ bu mülâ
hazaya cevap vermek icap eder. 

«Bu kanun demokratik esaslara aykırıdır» 
diyorlar. Demokratik esaslar insan hak ve hür
riyetlerine taallûk eden meselelerdir. Bugün 
mevzuu münakaşa bulunan maddelerin insan 
hak ve hürriyeti ile ilgili veçhesi bulunmamak
tadır. Suçlarla ilgilidir, cürümle ilgilidir, ka
bahatlere muzaftır. Dünyanın hiçbir yerinde 
ve hiçbir devrinde suç, cürüm, kabahat, teca
vüz, haksızlık gibi suçların ceza müeyyidesi 
altına alınması keyfiyetinin insanların demok
ratik hukuku ile ilgili olduğu iddia edilmemiş
tir ve edilemez. 

Arkadaşlar, denebilirini (ki, katil suçuna 
karşı ceza vaz'ı, denebilirmi ki, hırsızlığa, ce
za vaz'ı, ırza tasaddiye karşı ceza vaz'ı, namus 
ve şerefe tecavüze karşı ceza vaz'ı anti-demok-
ratiktir? Böyle bir şey iddia olunabilir mi? De
nilebilir mi ki, insanların hak ve hürriyetini 
ihlâl eden, maşerî ve umumi haysiyet ve şere
fini hedef tutan suçların cezalarının, her mil
letin, her memleketin bünyesine göre teşdidi 
ariti-demokratik hükümlerdentir? Hayır, den
mez ve denmemiştir.» 

En son misali, kendilerinin de reyleri ilti
hak etmek suretiyle bundan evvelki celselerde 
birçok cürümlerin cezalarını artırmış bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ısdar buyur
duğu kanunlarla müeyyettdr. 

Şimdi, hal ve keyfiyet böyle olunca Muhte
rem Faik Ahmed Barutçu arkadaşımızın mes
nedi nedir diye aradığınız zaman günler günü 
müşahede etmişsinizdir: Efendim; îl ;m Komis
yonu bunlara anti-demokratik, dedi. Hayyiales-
salâh!.. Arkadaşlar, îlim Komisyonunun rapo-
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runu Heyeti Celilenizin bütün azaları mütalâa I 
ettiler; bir kere şunu belirteyim ki, bu ra
por mümzilerinin, bilgilerine, sıfatlarına, görüş
lerine, kanaatlerine hürmetlimiz vardır. Ama 
İ3U zevatın mütalâalarında niçin 159 ncu ve 
161 nci madde anti-denıokratik kanunlar ara
sındadır; diye bir mucip sebebe raslıyamazsı-
TIIZ. Şimdi fazedelim ki, geniş bir mucip se
bebi ihtiva eden mütalâa vardır. Bu mucip se
bep olsa daha bunun bir nassı kaatr olduğu id
dia olunamaz, içinizde doktor olarak, hukuk
çu olarak, ziraatçi olarak, fenci olarak âlimle
riniz, profesörleriniz, münevverleriniz ve geniş 
tecrübe sahibi olmuş arkadaşlarımız vardır. 
Mekteplerden geçtik. Dünya mevzuatında, he
le pozitif olmıyan ilimlerde, birçok hâdiseler 
hakkında dünya otoriteleri birçok meseleleri 
tahlil, tetkik ve münakaşa etmişlerdir. Dünya
da aynı mevzu üzerinde muhtelif nazariyeler 
tekevvün etmiştir. Denebilir mi ki, mutlaka 
bu nazariyelerin hepsi doğrudur. Ceza huku
kundaki nazariyeleri Heyeti Celileniz bilir, tıp
taki nazariyeleri ilgili âlim arkadaşlar bilir. 
Bunlar daima münakaşa edilmiş, tahlil edilmiş
tir. Nazariyeler birbirini cerhetmiş ve nihayet 
aklıselime, cemiyetin bünyesi ve realiteye uy
gun olan cihetler galip gelmiş ve kabul edil
miştir. Eğer Faik A'hmed Barutçu arkadaşımı
zın ilim komisyonu adı altında tavsif ettiği bir 
komisyonun ortaya attığı fikir ve sunduğu ra
poru değişmez bir düstur halinde kabul etmek 
icabederse o zaman dünyada hiç ilmî naazriye-
nin değişmiyeceğini kabul etmek demek olur 
ki, böyle bir neticeyi reddeden de bizzat ilmin 
kendisidir.» 

Arkadaşlar, şimdi Faik Ahmed Barutçu ar
kadaşımızın tavsif ve 'izah buyurduğu bu rapo
run 159 ncu ve 161 nci maddelerinin antidemok
ratik olduğu ve kendisinin isteği gibi Ceza Ka
nunundan kaldırılması icabedip etmiyeceği hu- j 
susunu tetkik edelim. 

Faik Ahmed Barutçu, 161 nci maddenin, 
rahmetli Atatürk'ün rahatsızlığı ile ilgili olan 
ve vukua gelmesi melhuz veya vehmedilen mülâ- i 
hazalarla vaz 'edilmiş olduğunu izah buyurdu- J 
lar. i 

159 ncu maddeye gelince bunun da sarih ve j 
vazıh olmadığını, kanun vâzımm bu işi lâyıkiyle j 
ele almadığını keza serdettiler. ! 

159 nen maddenin bilhassa Faik Ahmed Ba- ; 
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rutçu arkadaşımızın üzerinde durduğu fıkrası, 
cümlenizce malûm olmakla beraber tekrarında 
fayda görmekteyim: 

«B. M. M. nin meşruiyeti hakkında suizanm 
davet edecek mahiyette alenen mütecavizane fiil 
ve harekette bulunanlar 1 seneden 6 seneye ka
dar ağır hapis eezasiyle cezalandırılırlar.» 

Burada fıkranın vazıh olduğunu zan ve tah
min ederim. Vâzıı kanunun hiçbir fıkrada bun
dan daha vazıh bir şekilde suç. unsurlarını koy
ması mümkün değildir. Kanun tekniğine uymaz. 
Madde vazıhtır. 

Üstelik hâkimin takdiri, savcının tecessüsü, 
Temyiz mahkemelerinin içtihadı vardır. Bütün 
bunlar takdir hakkını kullanacak olan hâkimin 
huzurunda fıkranın teminatıdır. Yani mevcudi
yetinin teminatı vardır. Fakat ademimevcudiye-
tiııin hiçbir teminatı yoktur. Ve zararlıdır. Faik 
Ahmed. Barutçu arkadaşıma diyemez miyim ki; 
bir gün Büyük Millet Meclisinin önünde bir yı
ğın kalabalığın huzurunda aleniyet unsurunu da 
ihtiva ederek, bir, üç, beş şahıs çıkar, feryatları 
göklere ulaşır şekilde : «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gayrimeşrudur, gayrimeşru olarak gel
miştir, seçim hırsızlığı yapılmıştır, şudur, bu
dur» diye bağırırlarsa! Bu halin milletin beka 
ve haysiyeti namına büyük bir rahneyi vücuda 
getireceğini varit kabul etmezler mi? Düşünün 
bir kere, binbir kuvveti elinde bulunduran, bir 
devrin tesis etmiş olduğu bu kanun, bu hüküm, 
bugün sadece kanunların teminatı arkasında 
bekasını ariyan ve düşünen bir Millet Meclisi 
için elzem değil m'idir? 

Şimdi Faik Ahıned Barutçu 'ıran, 161 ncî 
maddeye mümas görüşlerinle geçelim: Diyorlar 
ki; 161 nci maddede yazılı suçlar, harb zama
nında varittir. Ama sulh zamanında 161 nci 

•maddede yazılı suçların tekevvün edeceğini mü
lâhaza etmek caiz değildir. Çok kıymetli ar
kadaşlarım Komisyon Sözcüsü muhterem ar
kadaşımız Semi Ergin 161 nci maddenin sulh 
zamanında ne şekilde işleyebileceği hakkında 
sizlere güzel misaller verdi. Ren ondan daha 
vazıh bir misal vereceğimi tahmin etmiyorum. 
Ancak arkadaşım Faik Ahmed Barutçu'ya şu 
mütalâayı hatırlatmak niyetindeyim, vâzıı ka
nun yani 161 nci maddeyi tedvin eden ve son 
fıkrasiyîe «Sulh zamanında işlenen bu suçlar» 
demek suretiyle hüküm koyan bu vâzıı kanun; 
sulh zamanında bu maddenin işliyebileceği ah-
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val ve şeraitin bulunabileceğini mülâhaza etmiş- 1 
tir. O günün vâzıı kanunun zihniyetiyle mü
cadele ettiğimiz zaman çok olmuştur. Fakat il
mî ve kanuni bilgisini her türlü nakîsadan ten
zih ederim. Bilmem kendileri o günün vâzıı 
kanununun 161 nci madde hükmünün sulh za
manında da işliyebileceğini varit görmesine iti
raz edebilirler mi? Bu derece anlayış ve görgü
den mahrum bulunduklarını iddia edebilirler 
mi? Asla!... 161 nci maddenin suh zamanında da 
işliyebiloceği misallerle, vakıalarla meydana 
çıkmış bulunuyor. 

İstatistiklere baktığımız zaman 161 nci 
maddeden mahkemeye sevkedilenlerin adedi 
126, beraet edenler 79, mahkûm olanlar 9 ve 
derdest olanlar da 27 dir. Görülüyor ki, sulh 
zamanında da bu maddenin işleyebileceğini ce
miyetin bünyesi meydana koymuş bulunmakta- I 
dır. Dokuz mahkûmiyetin bulunması şöyle 
dursun bir tek mahkûmiyetin dahi bu memle
kette 161 nci maddenin işleyebileceğini tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Bu dâvalar da ancak do
kuz mahkûmiyetin bulunması şu noktadan şa
yanı şükrandır ki; bu memleketin vatandaşında I 
vatanperverlik hissi, yurt aşkı galiptir. Ne- I 
tice itibariyle 22 milyon Türkün içinde aykırı 
düşünen ancak dokuz talihsizin zuhuru Millî 
ahlâk salâbetini ispat eder, fakat aynı za
manda bu suçların vukua geleceği yolunda da 
kanun vâzıı ikaz ve bir tedbiri hukuki düşün
meye kendisini davet eyler. 

Bir mütalâa daha ileri sürerek «Muhalefe
tin siyasi faaliyetinin serbest kalması lâzımdır.» 
dediler. 

Arkadaşlar, siyasi bir faaliyette serbestlik 
arıyanlar için şart; kanun hükümlerinin şu ve 
bü şekilde vazrı ile değil, serbest faaliyet yap-

i mak istiyen siyasi bir partinin işi, bugün mem
lekette kıymet ve fazilet ifade eden serbest par
tiler gibi, dürüst açık, vazıh ve eldivensiz yü
rümesi demektir. Bir siyasi parti bu unsurlarla 
faaliyetini icra ederken bu kanun maddesinde 
mevöut olan fıkradan veyahut da bir hüküm
den tevehhüş etmeye asla lüzum görmez ve 
memleketin içinde iyi niyetle genişletmek iste
diğimiz yolda faaliyetine devam eder. Şu halde 
görülüyor ki bir polis devleti aynı zamanda 
binbir vasıtadan kuvvet v© kudret alan bir re
jim ve aynı zamanda - dilim söylemeye varmı
yor ama - 1946 yılında iş başına nasıl geldiği | 
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malûm olan bir rejimin elindeki binbir vasıta 
ve binbir imkâna rağmen ve Türk Milletinin 
bakası uğruna tedvin ve tadil eylediği 159 
ncu ve Türk Milletinin menfaatleri adı
na vaz'ettiği 161 nci maddenin hü
kümlerine arzı iftikar eylediği göz önüne 
getirilirse müsaadeleriyle yüzde yüz meşru, milli 
iradenin hakiki mümessili olarak iş başına gel
miş, ne polis devleti, ne örfi idare, ne zulüm 
ve cebir unsuru elinde bulunmıyan, ve asla bun
lara tenezzül etmeyip sadece kanunlara dayanarak 
bekasını sağlamak istîyen bir iktidarın ve Büyük 
Meclisin elinden bu kanun hükümlerini almak 
hususundaki lüzumsuz gayrette ısrar etmesinler. 

Asıl muhalefet ve murakabe vazifeleri bu; 
milletin ve memleketin de kendilerinden bekle
diği ise yine budur arkadaşlar.» 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 159 nen 
maddesi, bugüne kadar dört defa tadile uğra
mıştır. Bu tadillerin bâzılarında cezalarda deği
şiklik yapılarak, bâzılarında maddeye yeni suç 
unsurları ilâve edilerek madde, beliren ihtiyaç
lara göre tevsi edilmiştir. Bugün meriyette bu
lunan maddenin birinci fıkrasını müsaadenizle 
okuyayım : 

«Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Mec
lisini, Hükümetin mânevi şahsiyetini, Bakanlık
ları, devletin askerî veya emniyet veya muhafa
za kudretlerini veya adliyenin mânevi şahsiye
tini alenen tahkir ve tezyif edenler veya Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı 
davet edecek şekilde alenen mütecavizane fiil 
ve harekette bulunanlar bir seneden altı sene
ye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.» 

Bu maddenin birinci fıkrasına ilâve edilen 
ve halen kaldırılması teklif olunan ibare «veya 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında 
suizannı davet edecek şekilde alenen mütecavi
zane fiil ve harekette bulunanlar * ibâresidir. 

Bu ibare maddeye 1946 senesinin 9 ncu ayı
nın 20 sinde ilâve edilmiştir, Hatırlanacağı 
üzere bu tarih, 1946 senesi Milletvekili Seçimini 
takip eden bir zamana, bir devreye Taslamakta
dır. 

Bu devir 1946 senesinin millî vicdanı rahat
sız eden ve millî huzuru ihlâl eden ve hakika
ten meşruiyetinden milletçe şüphelenilen mil
letvekilleri seçimi neticeleri karşısında düşünen 
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ve konuşanların zorla susturulmak istendiği } 
bir devirdi. 

Seçim neticeleri üzerinde fikir beyanı, ilâve 
edilen bu ibare ile ağır bir suç telâkki edilmiş
ti. Yine bu ibare iledir ki, Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünden o zamanın muhalefet milletve
killeri tarafından seçim tutanakları üzerinde 
ileriye sürülen mütalâa ve itirazları gazetelerin
de sadece yazdılar, naklettiler, diye Ankara, 
istanbul ve izmir'den birçok masum gazeteci 
vatandaşlar ağır ceza mahkemesi huzuruna 
sevkedilmiş, ve bu ibarenin ilk kurbanları ola
rak günlerce mevkuf kalmış ve hürriyetlerin
den mahrum bırakılmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 1946 senesinin malûm 
seçimlerinden sonra hazırlanan yeni bir Seçim 
Kanunu ile 1950 senesinde; Dokuzuncu Devre 
için Milletvekilleri Seçimi yapıldı. Bu seçim he
pimizce bilinen şekilde neticelendi. 27 senelik 
Halk Partisi iktidarı devrildi. Partimiz, Demok
rat Parti iktidarı eline aldı. Bu yıllanmış ve 
yerleşmiş iktidarın devrilmesini takip eden gün
lerde ve o tarihten bu yana, bu fıkranın tat
bikini icabettirir en küçük bir hâdise geçmemiş
tir. Adalet Vekilinden sordum, bu fıkra üze
rinde hiçbir âmme dâvası tahrik edilmediğini 
bana bildirildi. 

Yıllanmış bir iktidar, Halk Partisi iktidarı 
son seçimle devrilmiş, Demokrat Parti mensup
larının ekseriyetiyle kurulan 9 ncu Devre Bü
yük Millet Meclisine Halk Partisi çok az bir I 
adedde mebusla iştirak edebilmiş olduğu halde, 
Meclisin meşruiyeti üzerinde en ufak bir iddi
ada bulunulmamıştır. 

Görülüyor ki, arkadaşlarım, bu fıkra, sade- I 
ce 1946 senesi Milletvekili Seçimlerinin fena hâ
tıralarını üzerinde taşıyan bir fıkradır. Müp- I 
hem ve hürriyeti köstekleyici ve cemiyet haya
tımız için hiçbir lüzum ifade etmiyen bir hükmü 
ihtiva etmektedir. 

Adalet Komisyonunun raporunda zikredildi-
ği gibi, bu ibarenin, maddenin birinci fıkra- I 
sından kaldırılması ile maddede bir boşluk hâ
sıl olmıyacaktır. inkişaf ve tekemmül halinde 
bulunan demokrasi hayatımızda, 1946 tipi seçim 
usulü, geçmişin fena bir hâtırası olarak kala
cağından, meşru olmıyan bir seçim, ve bu seçim 
neticesinin kanun yollariyle korunması; hiçbir 
zaman bahismevzuu olamıyacaktır. 

Eğer meşru Meclise karşı, meşruiyeti aley- | 
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hinde mütecavizane bir iddiada bulunursa; bu 
hal, meşru Meclisi tahkir ve tezyif mânasında 
bulunacağından 159 ncu madde ile, bu gibi 
tecavüze yeltenen suçluların takibine ve tec
ziyesine imkân olacaktır. 

Halk Partisine mensup Trabzon Mebusu Sa
yın Faik Ahmed Bey arkadaşımıza; demokrat 
milletvekillerinin hassasiyetine, ve demokrasi 
prensiplerinin icaplarına uyarak, lüzumsuz 
ibarenin kaldırılması teklifinde bulundu, diye 
arzı teşekkür ederim. 

Siyasi kaderin, ibret alınacak bir tecellisi; 
muhterem arkadaşımız, bu teklifleriyle, parti
sinin iktidarı zamanında içlenilen bir günahın 
kefaretini bugün ödemektedirler. 

Tekliflerinin kabulü ile mezkûr ibarenin 
159 ncu maddenin birinci fıkrasından kaldırıl
masını rica ederim. 

NUSRET fKİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaş!ar, imkân nispetinde kısa be
yanatta bulunmak istiyorum. Onun için doğru
dan doğruya mevzua geçeceğim. özür dilerim 
girizgâhsız konuşacağım için. 

Efendim; 159 ncu maddeden bahseden tek
lif sahibi Sayın Faik Ahmed Barutçu ilk ko
nuşmasında sabah kahvaltısında aklını peynir 
ekmekle yiyen bir kimse bugünkü Meclisin 
meşru olmadığından bahsedemez. Bahsetse bile 
kendisini akıl hastanesine götürürler, demiş ve 
ilâve etmiş; üç sene bu madde tatbik edilmemiş
tir. Lüzumsuzdur. Bu itibarla kaldırılması lâ
zımdır. 

Şimdi aziz arkadaşlar, bu maddenin iktida
rımız zamanında hiç tatbik dilmediğini söyliyen 
aynı ağzın, biz bu maddeden endişe ediyoruz 
iddiası il ortaya çıkması ve bu maddeyi istibdat 
rejiminin bekçisiymiş gibi tasvir etmesine hayret 
ettiğimi söylersem beni mazur görsünler. Şu
rasını kaydetmek isterim ki, bir maddenin tatbik 
edilmemesi lüzumsuzluğunu göstermez ve kaldı
rılması için bir sebep teşkil etmez. K^metl i heye
tinizin malûmu olduğu üzre Türk Ceza Kanunun
da -öyle maddeler vardır ki, 25 senedir memleke
tin hiçbir yerinde bu maddelere göre ceza veril
memiştir. Fakat bu hal maddelerin lüzumsuz
luğunu göstermez. Aksi takdirde suç işlenmiyen 
memleketlerde ceza hükümlerinin toptan kal
dırılması lâzımgelir. 

Ceza müeyyideleri koymaktan maksat mü-
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eyyidelendirilen hareketleri önlemektir. Konu
lan müeyyide suçu önlüyorsa madde hükmü va
zifesini yapıyor demektir. Bu netice biraz ev
vel arzettiğim gibi, bu müeyyidelerin kaldırıl
masını icabettirmez ve müeyyideler kaldırıldığı 

takdirde bu suçların işlenmiyeceğini de göstermez. 
Bir zamanlar bu maddenin lüzumu münakaşa 

edilebilirdi. Fakat o günler, içinde bulunduğu
muz günler değil, bu maddenin bkzat tedvin 
edildiği günlerdir, 

Malûm olduğu üzere bu madde 1946 senesin
de kabul olunmuştur. 

Ozaman meşru olmadığı her keşçe kabul olu
nan bir Meclis vardı. O zaman mevcut Meclise 
gayrimeşru demek suç sayılmamak icabederdi. 
Çünkü bu bir hakikat idi. Onun için bu madde 
ile bugünkü müdafaalar1 miza rağmen, bu şekilde 
konuşuyoruz diye övünmeleri caiz değildir. Fa
kat bu hareketi suç olmadığı zaman müeyyide-
lendirenlerin bugün artık bu hareketlerin suç sa
yılması icabettiği bir zamanda kanundan müey
yideyi çıkartmak istemelerine akıl erdirmeye im
kân yoktur. 

Hakikat şudur; 
Memlekette ancak gayrimeşru Meclis bulun

dukça bu madde lüzumsuzdur. 
Meşru meclisler iş başında oldukça bu mad

deye lüzum vardır. Onun içindir ki, bundan böy
le bu maddeye daima lüzum olacaktır. Çünkü 
artık gayrimeşru Meclis kurulamaz. 

159 ncu maddenin bu cümlesinin kanundan 
çıkarıldığını farzedelim. Ozaman bu memleket
te Barutçu'nun dediği gibi, aklını peynir ek
mekle yiyenler çıkar da Meclisin gayrimeşru 
olduğundan bahsile tecavüz ve hareketlerde bu
lunursa, hepiniz, bir hukukçu olarak bizzat 
kendileri pekâlâ bilirler ki, bu hareketler o 
adamları akıl hastanesine götüremez. Fakat 
böyle tecavüzlerin devamının memleketi her 
halde fenaya götüreceğinden şüphe yoktur. 

Bu hakikat karşısında ecnebi memleket 
mevzuatına müracaata lüzum yoktur. Biz umu
mi hukuk prensiplerini ve insan haklarını ve 
bunlarla beraber memleketin yüksek menfaat
lerini göz önünde tutarak kanun yaparız. 

161 nci madde üzerinde benden evvel ko
nuşan Celâl Yardımcı arkadaşımız lâyıkı veç
hile tafsilât verdiler. Esasen Semi Ergin arka
daşımız da bu maddeye temas edip bizi misal-
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lerle ikna ettiler. Bu bakımdan bu maddeye 
temastan sarfınazar ediyorum. 

REÎS — Faik Ahmed Barutçu. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Muhlis Tümay arkadaşımızla teşekkür ederim. 
Ben bir dâvanın her parti safında bulunması 
tabiî olan idealistlerine hitabettim. Celâl Yar
dımcı arkadaşımızın mütalâları arasında sade 
iki noktaya cevap vermek yerinde olur. Arka
daşımız parlâmentolu demokratik sistemin zih
niyetine uymıyan bir tarzda muhalefetin mu
rakabe fonksiyonunu bize bırakmak istemedi
ler. Murakabe de bizim elimizdedir, dediler. 
Ben bu arkadaşla nasıl münakaşa edeyim? Bu 
arkadaşımız sözlerinin sonunda da dediler k i : 
159 ncu madde, 161 nci madde tek parti dev
rinde senelerce tatbik edilmiştir. Bıraksın ar
kadaşımız biraz da biz tatbik edelim. Hüküme
tin uzvu olan bu zat Hükümetin programını 
okumamış mı? Liderlerinin beyanatına okuma
mış mı? Partisinin seçim beyannamesini oku
mamış mı. 

ıSUAT BAŞO'L (Zonguldak) — Müruruza
man var. 

İFAÎK A1IMEID BARUTÇU (Devamla) — 
Müruruzaman mı var? 

(Mürumuzaman var sesleri). 
Şimdi kendisine sayın iktidar liderlerinin 

bahsettiğim beyanlarını okuyayım : (Millet hâ
kimiyetini engelliyen bir sürü kanunlar var
dır. Bunları değiştireceklerini vadettikleri hal
de 4 senedir hâlâ sürüncemede bırakmışlardır. 
Dört sene değil, bunları bir ayda bile tasfiye 
etmek mümkündür. Bunu yapacağız ve mem.-
lekete geniş bir nefes aldıracağız)!- (Yaptık 
sesleri). Bu, sayın Bayar'ın sözleridir. (De
mokrat Parti tarihe karşı büyük bir mesu
liyet almıştır. Biz yarın büyük milletimizin 
itimadına mazhar olarak iktidara gelirsek millî 
hâkimiyete hadim kanunlar yapacağız. Diğer 
memleketler «bizim bugün yapmaya mecbur ol
duğumuz şeyleri bizden yüz elli sene evvel yap
mışlardır. Biz milyonlarca insanın hissiyatına 
aykırı hareket edecek kimseler değiliz. Dere 
tersine akar ımı arkadaşlar?) Sayın Yardımcı 
şimdi dereyi tersine akıtmak istiyor. 

Seçim beyannamesinden : «Demokrat Parti 
kuruluşundan beri mücadelesini daha ziyade 
siyasi bünyenin tam mânasiyle demokratik bir 
şekilde ıslahına tevcih etmiştir... Bu mücadele, 
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tek parti zihniyetinden kanunlarımızda, itiyat
larımızda, telâkkilerimizde arta kalan ne varsa 
bunların tamamiyle tasfiyesiyle ancak sona ere
cektir.» 

Hükümet beyannamesi de aynı esasları ihtiva 
ederek, antidemokratik kanunları, demokrasi 
ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getireceği 
vazife ve taahhüdünü taşımaktadır. 

Onun için arkadaşlar, Celâl Yardımcı'yi ta
kip etmeyiniz. Programlarınızın icabını yerine 
getiriniz. Söyliyecek başka bir şeyim yoktur. 

İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar; ben mevzuun yalnız askerî cihetine 
temas edeceğim. 

Türk Ceza Kanununun 159 ve 161 nci mad
deleri uzun zamandan beri konuşulmuştur. Bu 
konuşmaların mihverini de münhasıran hukuk 
prensipleri, demokratik ve antidemokratik 
mefhumları, kanun formaliteleri teşkil etmek
tedir. Ancak bu dâva için mesnet olarak kulla
nılacak bu prensip ve formalitelerin rol oynıya-
bilmeleri için onların memleket ve hayat reali
telerine uygun olmaları lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; dâva bu anlayış ile 
ele alındığı takdirde 159, 161 nci maddelerin daha 
ziyade memleketin emniyeti ve müdafaasiyle 
ilgili bir hüviyet taşıdıkları görülecektir ve za
manımız harblerinin mahiyetleri de bunu zaruri 
kılmaktadır. 

Zamanımız harblerinin. mahiyeti (Topyekûn 
harb) formülü ile ifade edilmektedir ve eski 
muharebelerden büsbütün başkadır. Çünkü bu 
mahiyetteki muharebelerde yalnız, ordular değil 
fakat memleketler çarpışmaktadır. Binaenaleyh 
haıbde muvaffak ve muzaffer olmak için her 
vasıta mubahtır. Binaenaleyh, bir memleketin 
en meşru ve mukaddes olan varlıklarına tecavüz 
edilebileceği şüphesizdir. Bu hususta müracaat 
edilen vasıtalar arasında öyleleri vardır ki, 
bunlardan bahsetmeye yülşsek huzurunuzda te
eddüp ederim. 

Şu halde, meşru olduğu şüphesiz olan Büyük 
Millet Meclisinin taarruzdan masun kalacağını 
zannetmek büyük bir safdillik olur. Yalnız 
düşman ordusunun değil fakat aynı zamanda o 
ordunun mensup olduğu ve dayandığı memleketi 
topyekûn mağlûp etmek lâzımdır. Bir memleketi 
mağlûp etmek onu içten, çökertmek ve bu suretle 
bütün kuvvet kaynaklarını kurutmakla, tahakkuk 
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eder. Bu sebeple cephe yalnız ordu cephesinden 
ibaret değildir. Aynı zamanda iç cephe de var
dır. Buna son ikinci Dünya Harbinde beşinci kol 
cephesi denmiştir. Şu halde ordu cephesinde mü
cadele biter ve sulh olur. Fakat beşinci kol cep
hesinde mücadele, sulh devresinde dahi devam 
eder. 

Binaenaleyh dünyada hususi mânada sulh te
essüs edebilir. Hakiki mânada ise sulh yoktur. 
Buna göre 173 ncü maddenin son fıkrasındaki 
harb tarifini hakiki olmaktan ziyade hukuki bir 
tarif olarak kabul etmek zorundayız. Şu halde 
böyle bir tarif bir kanun için temel olamaz. Be
şinci kol cephesindeki mücadelede ana hedef mem
lekette millet ile Devleti birbirinden uzaklaştır
mak, ve onları cephe, cepheye getirmektir. Bu 
netice Devleti ve Hükümeti mütemadiyen tenkid, 
tahkir ve tezyif ederek onu milletin nazarında 
küçültmek, kirletmek bu suretle milleti Hükümet
ten soğutmak yolu ile istihsal edilebilir. Şu halde 
mücerret mânada ele alınacak demokrasi ve sulh 
mülâhazalarına dayanarak bu realitelere karşı 
gafil ve müsamahakâr davranmak büyük felâ
ketler intaç edebilir. Birinci Cihan Harbinde Al
manya, Rusya, ikinci Cihan Harbinde Lehistan, 
Norveç, Holânda, Fransa.... ilâahir memleketle
rinin iç cephelerinin çökmesi ile yıkılmış olduk
larını ve memleketimizin dünyada en büyük teh
like kaynağı teşkil eden memleketlerle hemhudut 
olduğunu bilmiyen kimse yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, işte 159, 161 maddeler 
memleketi bu gibi taarruzlardan korunmasını 
istihdaf eden hükümleri ihtiva etmektedir. Bu 
bakımdan bu maddelerin aynen ipka edilmesi 
zaruridir. 

Bir de arkadaşlar, arkadaşlardan birisi, Per
tev Bey, ikinci Cihan Harbinde geçen bir hâdi
seyi burada bahsettiler. O hâdisenin, vukuu esna
sında bendeniz memleket vazifesiyle vazifeli idim, 
yani Ordu Dairesi Reisi idim. Bir muallim ile bir 
muallime bu uydurma haberi verdiler. Yani 19 
Eylülde Rus Ordusu taarruz edecektir haberini. 
Tabiî bunu ordu kumandanı ihmal edemezdi, 
inanmak mecburiyetinde idi, bunu Hükümete b i t 
dirdi. Rus Ordusunun hudutta harb için toplan
dığı haberi veriliyordu. Tabiî bu haber ciddîye 

, alındı ve Reisicumhura bildirilmek: istemidir Re
isicumhur iş başında yoktur, Edirne civarında 
idi, Heyeti Vekile karar veremedi. Bana emir 

I verdiler o zaman makine başına, geç Reisicumhur 
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çabuk gelsin dediler, Reisicumhur san tren ile 
Trakya'ya geçmişti, ve lodos olduğu için Ana
dolu yakasına geçemiyecektir bahanesi ile gel
medi, gecikti. Biz ısrar ettik, Bunun üzerine 
Reisicumhur sabah erkenden geldi. Fakat o za
mana kadar, yani Reisicumhur gelinceye kadar 
vaziyet biraz tenevvür etti. Yoksa memlekette 
umumi bir seferberlik ilân edilecekti. Bunun 
mânasının ne demek olduğunu pekâlâ bilirsiniz. 
Memleketin hukuki, iktisadi bütün bünyesi deği
şecek, altüst olacaktı. Bunun teehhürü memleketi 
felâketten kurtarmıştır. 

Sonra arkadaşlar, birşey daha mevzuubahis 
oluyor. Bu kanunun maddesinin tatbikine ma-. 
hal bulunamamıştır. Buna arkadaşlarımız cevap 
verdiler. Bir kere dahi tatbik iJitimali varsa o 
maddenin kıymeti vardır. 

Ben size askerî bir misal vereyim; İstiklâl 
Harbi sırasında Kütahya cephesinde bir kolordu 
erkânı harbiye reisi idim. O zaman hazırlıklar 
yapıyoruz. Müftüye Köyünden Çeküllere bi* 
telefon hattı çekmek istediğimiz zaman bize, de-
limisiniz, ne lüzumu var dediler, 3 tane hat var 
dediler. Belki lâzım olur dedik. Nasıl lâzım 
oldu bilir misiniz? Ordu çekiliyordu, kolordu ile 
ordunun irtibatı kaybolmuştu. O telefon hattı 
üzerine bîr hat takıldı ve ordu vazife aldı ve ken
disini kurtardı. Bu, bir kere kullanıldı fakat 
orduyu kurtardı ve sarf edilen birçok himmetlerin 
boşa gitmediği anlaşıldı. 

Bu maddei kanuniye de bu mahiyettedir, bu 
memleketi bir defa kurtarabilir ve hizmetini ya
pabilir. Bu itibarla aynen muhafaza, edilmesini 
rica ediyorum. 

REÎS — Verilmiş kifayeti müzakere tak*M 
vardır, fakat söz almış da bir arkadaşımız kal
mıştır, belki takriri reye kovmaya dit lüzum kal-
mıyacaktır. 

Söz Cevat Ülkü'nündür. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlar; Paik Ahmed Barutçu sözlerine başlarken. 
her iki partinin idealistlerine hitap ediyorum-, 
dedi. Yani idealist olabilmek için Paik Ahmed 
Barutçu'nun fikrini kabul etmemiz Iâ^nranış gifii 
bir noktai nazar izhar ettiler. Şüphesiz ire ken
di telâkkileridir. 

159 ncu madde de, Büyük Millet Meclisinin 
meşruiyetini suizan altında bırskae&k müteea-
vizane fiil ve hareketlerde bulunmak fîfcrası 
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bugünkü meşru meclislerin tahakkuk safhasında 
daha fazla bir tatbik mevkii ihraz ettiğini şu 
misalle anlatacaktım. Biliyorsunuz ki İ950 se
çimlerinde millî irade pürüzsüz, tereddütsüz 
olarak tecelli etmiş ve Halk Partisiniden De
mokrat Partiye iktidar teveccüh eylemiştir. Böy
le olduğu halde kimsenin şüphesi olmıyan bu 
seçimlerden sonra hepinizin malûmu olduğu üze
re yine malûm ve mâruf bir yazıcı tarafından 
gözü kapalı oy verme şeklinde bir yazı yazıla
rak, millet iğfal edildi aldatıldı. Gözü kapalı 
oy verme suretiyle bugünkü Yüksek Meclisin 
vücut bulmuş olduğunu yazılarına geçirdi. (Bra-
co sesleri) Yine Barutçu bilir ve diğer hukukçu 
arkadaşlarım da bilirler ki hususi hukuk hü
kümlerine göre esasta hata bir akdin butlanına 
kadar gider. Hüseyin Cahit Bey bu yazısı ile 
ne demek istiyordu? Şayet bu maddedeki bu fıkra 
bulunmamış olsa idi, millet aldatıldı, iğfal edil
di ve istemiyerek gözü kapalı olarak reyini kul
landı. Netice itibariyle esasta hata bulunmak
tadır. Binaenaleyh bu seçimler yerinde değil
dir. Bu şekilde aldatma yolu ile iş başına gel
miş olan Meclis de meşru değildir diyecek kadar 
ileri gitmiştir. Yazının teselsül eden fikirlerin
den çıkarılacak mâna budur, işte bu fıkranın 
mevcudiyetidir ki onun açıkça, Meclisin meşru 
olmadığı yolundaki kasdini ifadeye imkân ver
memiştir. 

Arkadaşlar, acaba Faik Ahmed Bey, seçim 
sathı mailine geçtiğimiz bir devrede bu fıkrayı 
ortadan kaldırmak suretiyle, 1954 seçimlerinde 
bu kabil teeavüzkâr neşriyat yapacak olanlara 
bir zemin mi hazırlamak istiyor. Bunu sormak 
isterim. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. (Reye ses
leri). 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısının mü
zakeresi sırasında ikinci madde hakkında veri
len takrir üzerine keyfiyet komisyonda tezek
kür edildikten sonra malûmunuz olduğu veçhile 
komisyon noktai nazarında ısrar etmiş idi. 
İkinci madde okunmuş olduğuna göne, bu mad
denin tadiline dair Faik Ahmed Barutçu ve ar
kadaşı tarafından verilen değiştirgeyi okuyo
ruz : 

Yüksek Reisliğe 
ITürk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
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değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 2 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederiz. 

Kars Trabzon 
Sırrı Atalay Faik Ahmed Barutçu 

Madde 2. — Türk Ceza Kanununun 13 ncü 
maddesine eklenen ve 3112 sayılı Kanunla ta
dil edilmiş bulunan muvakkat madde ile aynı 
kanunun 159 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında
ki «Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hak
kında suizannı davet edecek şekilde alenen mü-
tecavizane fiil ve harekette bulunanlar» ibare
si ve aynı kanunun 161 nci maddesinin son fık
rası ve Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'-
ına mütaallik Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

RElS — Efendim, bu tadil teklifinin reddi
ne dair bir arkadaşımızın da takriri vardrı, oku-
yortu : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığıma 
[Durendiş arkadaşımız sayın Faik Ahmed 

Barutçu Meclisi alâkadar eden maddenin ilga
sı teklifiyle, dilhahma uygun blarak teşekkül 
etmiyeceğinden emin bulunduğu 1954 Meclisi
nin meşruiyeti aleyhinde konuşabilmek ve ya
zabilmek için, bugünden, teminat istemekte
dir. Muhterem Heyetin bu noktayı gözden 
ikaçırmıyacağma eminim. İlga teklifinin red
diyle komisyon teklifinin kabulünü dilerim. 

Seyhan 
Arif Nihat Asya 

REİS — Faik Ahmed Barutçu arkadaşımı
zın tadil teklifini reye arzediyorunı. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değiştirge reddedilmiş
tir efendim . 

İkinci maddeyi okuyoruz : 

ıMADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 13 
ncü maddesine eklenen ve 3112 sayılı Kanunla 
tadil edilmiş bulunan muvakkat madde ile Ce
za Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ma müta
allik Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri yürür!ük-
ıten kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, üçüncü madde evvelce kabul edil
miş olduğu için 4 ncü maddeye geçiyoruz. 
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MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren meri'dir. 
REİS — Bu madde hakkında bir değiştirge 

var efendim, okuyoruz : 

(Yüksek Reisliğe 
Türk Ceza Kanununun 106 nci maddesi ta

dil edilmiş bulunmaktadır. Tadil sebebiyle ce
zalar teşdit edilmiş olmakla beraber bâzı fiil
lerin unsurları değiştirilmiş ve yeni hükümler 
de kabul edilmiştir. Ceza Kanununu tatbik 
edecek olan hâkimlerimize ve mahkemelerimize 
kısa bir mehil vererek mezkûr tadilâtı lâyı-
kiyle tetkik etme ve dolayısiyle maksat ve ga
yeye nüfuz eyleme fırsat ve imkânım temin 
etmek lüzumlu ve zaruridir. Bundan başka, 
vatandaşlarımızın ıttılalarma isal maksadiyle 
dahi kanunun neşrinden itibaren asgari bir ay
lık mehilin mürurundan sonra yürürlüğe gir
mesi faydadan hâli değildir/ 

Bu sebeplere binaen, aşağıdaki tadil tekli
finin kabulü arz ve rica olunur. 

Rize izmir 
İzzet Akçal Pertev Arat 

Türk Ceza Kanununun 4 ncü maddesi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra mer'idir. 

REİS — Komisyon buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA SEMİ ER

GİN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, sa
yın arkadaşımın meriyet tarihine ait tadil tek
lifi hakikaten lüzumlu bir tekliftir. Çünkü bu 
değişen maddeler içerisinde cezanın infazına ait 
maddeler de değişmiştir. Meriyete girmeden ev
vel bu müddet sırasında Adalet Bakanlığı da 
yeni infaz sistemine göre kendisini ayarlıyabil-
mek için bir müddete ihtiytcı vardır. Haki
katen bir aylık bir müddeti kabul buyurursanız 
yahut (1 Ağustos 1953 tarihinden itibaren mer'
idir) şeklinde kabul buyurursanız isabetli bir 
hareket yapmış oluruz. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, komisyonun iltihak ettiği bu tek
lifin kabulünden endişe ediyorum. 1930 senesin
de af çıkarılacak diye hırsızlık yapan tüccarla
rı, suiistimal eden failleri biz gördük. Şimdi 
kasten katlin cezası, asgari 18, âzami de 24 se
ne olacaktır. Bu öldürecek adamı, öldür, diye 
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teşvik etmekten başka bir şey olmaz, bundan j 
endişe ediyorum. (Gürültüler ve gülüşmeler) 

REÎS — Maddenin alması lâzımgelen şekil 
hakkındaki teklifi tekrar okutuyorum, oyunu
za koyacağım. 

PERTEV ARAT (îzmir) — 1 Ağustos ta
rihini kabul ediyoruz. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — 1 Ağustos 
1953 tarihini kabul ediyorlar. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ben de 1 Ağustos 1953 olması için takrir vere
cektim. Mademki teklif sahibi kabul ediyor, 
ben vazgeçiyorum. 

REÎS — Teklif sahibi 1 Ağustos 1953 tari
hini kabul ediyor. Bu itibarla maddeyi yeniden 
okuyoruz : 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Ağustos 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

RElS — Bu teklife komisyon da iştirak et
mektedir. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Efendim, tesb'it edemedik. 1 Ağustos 1953 ta
rihinden itibaren mer'idir noktai nazarını kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul etmi
yenler.. (1 Ağustos 1953 tarihinden itibaren 
mer'idir) şeklindeki metin kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye Vekili memurdur. 

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

Tasarının tümü hakkında karşıya konuşmak 
üzere Burhanettin Onat söz istemişti. (Yok ses
leri) 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; tasa

rının tümü üzerindeki görüşlerimizi, tasarı dik 
defa mevzuu müzakere olduğu zamanlar, ser-
detmiştim. Ondan sonra muhtelif maddeler 
üzerinde, muhtelif hatiplerin muhtelif görüş
lerini de bir üye olarak dikkatle takip ettim. 

Tasarının sonunda; bu takiplerin ve bu 
dinlemelerin neticesinde aldığım intibalarla, 
tasarının heyeti umumiyesi üzerinde konuşmak 
istiyorum. 

Arkadaşlar; bu milletin hayatında Ceza 
Kanununun rolü ve yeri çok büyüktür. Bir re
jimin mesnedi, Ceaz Kanunu olduğu gibi, bir 
rejimin mahiyetini gösteren en iyi mdyar da 
Ceza Kanunudur. Maalesef dünkü rejimden 
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devraldığımız Ceza Kanununun, kuruluşu, ya* 
yılışı itibariyle, bugün özü, sözü demokrat ol
ması gereken bir cemiyetin bünyesine tatbik 
edilecek şekilde değdldir. Hükümetin seneler
den beri vadettiği hususu bir an evvel tahak
kuk ettirerek dünyanın anladığı mânada de
mokratik yapıda bir Ceza Kanunu getirmesini 
temenni ederiz. 

Arkadaşlar, kanunların metinlerinden ve 
mektubatından ziyade cemiyetlerin hayatına 
müessir olan tatbikatıdır. Kanunlar iyi yapılı
şından ziyade çok iyi tatbik edilişi ile hayatta 
ıstıraplı veya istikrarlı olur. Maalesef bizim 
memleketin hayatında da şu geçen 50 yıllık ma
zimiz içinde türlü safhalar göstermiştir. Bazan 
en iptidai kanunlarla iyi tatbikat, bazan en iyi 
kanunlarla kötü tatbikat yapmak mümkündür. 
Bugün ve dün bu Mecliste konuşan kıymetli 
hatiplerin söyledikleri sözler gerek iktidar par
tisinden, gerek Halk Partisinden arkadaşlar 
tarafından söylenilen sözler memleketimizde 
henüz bir rejim meselesi münakaşasının mevcut 
olduğunu meydana çıkarmıştır. Bütün bu mü
zakereler ve münakaşalardan elde edebildiği
miz, hulasaten şudur; dünkü iktidar karşımı
za çıkıp diyor kd biz, tek parti ve tek şef siste
mine sahiptik. Bu iyi değildi, son zamanlarda 
milletin temayülü ile karşımıza çıktınız, gelip 
iktidarı elimizden aldınız. İktidara geldiğiniz 
günlerde bâzı hükümleri tadil ettiniz. Fakat 
bunu, niçin tadil etmiyorsunuz? ilim Komis
yonu şunu demiş, diğer memleketlerde böyle 
imdş, diye teferruata girmiyorum. Hulâsa ola
rak bizim tesbit ettiğimiz hâdise budur. Şimdi 
sizler de evvelkiler gibi tek parti, tek şef siste
mine gidecek mdsiniz, gitmiyecek misiniz? Yok
sa artık bir daha geri gelmemek üzere o devre 
kapanmış mıdır? Bunu harekâtınız ve tatbika
tınızla gösteriniz, demektedir. 

Arkadaşlar, ceza kanununa ve memleket ha
yatına bir emniyet müfettişi gözü ile bakmak 
mümkündür. Ve bu memlekette bu safhalar en 
yakın zamana kadar geçmiştir. Bugün sayın Ba
rutçu, yaptığı bir beyanda göstermektedir ki, 
bu memlekette emniyet istedi diye, Adalet Ba
kanının haberi olmadan getirilip kanuna fıkra-
konmuştur. Ve emniyet müfettişine göre; mem
leket selâmetine samioıen kani olduğu netice; 
falan, falan, projeler, falan, falan, takipler, 
falan, falan, müeyyidelerle alınabilir. Bir ceza; 
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hâkimine veya müddeiumumiye göre ise mesele i 
başka türlüdür, ona soracak olursanız o da sa-
mimen kaanidir ki, adlî hayatı temin etmek, si
yasi, içtimai hayatı yürütmek için şu tipte ceza 
kanunları lâzımdır. Bu ceza kanunlarının mad- ı 
delerinin müeyyideleri şu ağırlıkta ve şu had
de olmalıdır. Bunlar olursa cemiyetin nizamı 
yürür, teminat altındadır, öyle değilse yürü
mez. Yani bunları kanunla halletmek mümkün
dür. Bir içtimaiyatçıya sorarsanız, bir ahlâkçı
ya sorarsanız o da, bir cemiyet hayatını tanzim 
etmek, cemiyeti ıstırap içinde yaşatmamak için 
başka türlü tedbirler lâzımdır der. Bir mem
lekette katillerin önüne geçmek, katil sayısını 
azaltmak, katilleri sâri hastalık şeklinden kurtar
mak için birçok içtimai sebepler vardır, bun- i 
lara dayanmak lâzımdır, der. içtimaiyatçı, 
yalnız kanun maddesi ile, emniyet tedbirleri ile 
bunu yapmak mümkün değildir der. Demek ki, 
gaye, aynıdır. Fakat, istihdaf ettikleri netice, 
herkesin meslekine, müktesebatına, görüşlerine, 
fıormasiyonuna, yetişme şekline göre, bilhasa 
yetiştiği rejim içindeki atmosfere göre bir ted
bir, bir çare gösterir. 

işte bizim için asıl olan odur ki, ne münha
sıran bir emniyet müfettişinin noktai nazarına 
uygun ve kanunların ilerisinde ve ötesinde giz
li tertibatlı usullerle ve tedbirlerle memleketi 
idare edelim, ne bir ceza hâkimi veya müddei 
umumisinin görüşü ile hayatı istikrarlı bir şe
kilde tanzim işini yalnız kanun çerçevesi içinde 
mütalâa edelim, ne de sadece içtimaiyatçı ve 
moralist bir gaye görüşü tasavvur edelim. 
Ancak bunları ahenkli bir surette tanzim ile ida
rede ve tatbikatta elde edeceğimiz neticelerle 
memleketimizi daha ileriye, daha doğruya, da
ha istikrarlıya götürmek mümkün olur. Onun 
için bu ceza kanunu çıkarken, bilhassa Hükü
metimize dönerek, onun sayın başbakanına 
dönerek, bu kanunun tatbikmda bu ahenkli yü
rüyüşü icra etmelerini rica edeceğiz. Çünkü, 
ellerinde hakikaten çok keskin bir silâh olabi
lecek ve kötü tatbik edildiği surette bu memle
kette ağır ıstıraplar doğuracak maddeler var
dır. Ve yükseic heyetiniz- bu iktidara bu mad
deleri emanet edip vermektedir. Ellerinde va
tandaş hakkı, cemiyetlerin hakkı ve onların aile 
hayatına, istikballerine kadar icabında en kö
tü tesirler yapacak ve vatandaşları daha genç I 
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yaşta, filizken başlarını koparacak maddeler 
vardır. 

Bizim temnnimiz odur ki ; yalnız bir emniyet 
müfettişi hissiyle değil, yalnız bir cezacı kanaat 
ve gözü ile değil ve yalnız içtimaiyatçının ve 
bir filozofun moralist fikirleriyle değil, bunla
rın kombinezonu ile ahenkli şekilde ve cemiyet 
içindeki hâdiseler ne kadar sinirlendirici, ne 
kadar tahrik edici olursa olsun, ne kadar ken
dilerini haklı gösterecek delilleri bulunursa 
bulunsun serin kanlılıklarını muhafaza ederek 
müsamahalı olarak, sabırlı olarak hareket et
meleridir. Bunu bilhassa kendilerinden rica 
edeceğiz arkadaşlar. Bu ricamızda, gerek ya
kın tarihimizde vukua gelmiş hâdiseler ve ge
rekse son günlerde cereyan eden bâzı vakalar 
da âmil olmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Bu memlekette Sultan Hamid zamanında 

neşredilmiş bir beyanname vardır. Buna, Sul
tan Hamid Hanın, insan hakları beyannâmesi 
diyebiliriz. Kanunu Esasinin ikinci defa ilânın
da 12 maddelik bir beyanname halinde ve o 
vakitki fermana terdifen neşredilmiştir. Bu be
yannamede bâzı maddeler vardır ki, bilhassa 
iki maddesi, bugün dahi bu kürsüde Sayın Fa
ik Ahmed Barutçu tarafından iktidarınıza 
karşı henüz tahakkuk ettirilmemiş olarak göste
rilen hususlara aittir. Yani şu 1908 den beri 
geçen elli seneye yakın zaman içinde henüz 
Sultan Hamid Hanın Türk Milletine vadede-
rek tatbika başladığı insan haklarından ikisi 
vardır ki, tatbik sahasında değildir. Bakınız üs
tünden Meşrutiyet geçmiş, Cumhuriyet inkı
lâpları geçmiş demokratik inkılâp geçmiş. Onun 
için ileriye doğru yürürken daima maziye de 
bakarak ne kadar ileriye gittiğimizi, ne derece 
ileri gittiğimizi, ne kadar sağa sola yalpaladığı
mızı veya yerinde saydığımızı bilmemiz lâzım
dır. Bir misal olarak size söyleyim ki, her vatan
daşın ancak en tabiî ikamet yerinde muhakeme 
edilmesi lâzımdır, kendi mahkemesinden başka 
bir yere nakledilmemesini Sultan Abdlühamit 
Han vadetmiş ve bir beyanname neşretmiştir. 
Fakat o tarihten bu yana Şark istiklâl Mahke
mesinden tutunuz da yakın günlerdeki birçok 
mahkemelere kadar vatandaşların ikametgâh yer
leri haricinde hattâ suç işledikleri yerlerin ha
ricinde muhakeme edilmeleri umuru tabiîyeden 
olmuştur; pek tabiî gibi gelir. Fakat bir fakir 

— 434 — 



B : 105 9.7 
aile babası her hangi bir suçla kendi mahkeme
sinden başka bir yere sevkının ve orada muha
keme edilmesinin, orada mevkuf tutulmasının, 
orada aylarca, hattâ belki de senelerce kalması
nın aile ve evlâtları için neler doğurabileceğini 
bir an rahmü şefkat içinde tasavvur etmeniz 
mümkündür. Ve elli senedir mevcut, beyan edil
miş mektup, hak halen matlûp derecede muvaf
fak olmuş ve tatbikata geçmiş değildir. 

Bir ikinci nokta olarak arzedeyim, Hükümet; 
idare edenler bilhassa tek parti ekseriyeti zih
niyeti içinde çok vehimli olurlar. Bu da bizim 
tarihimizden gelen bir derstir. Serbest Fırka 
zamanında yeni bir partinin inkişafı ve türlü 
tahrikçi unsurların tesirleriyle bocalaması en 
büyüklerimizde en büyük vehimler doğurduğu 
İçin bu Fırkanın feshini istemiş ve feshetmiş
lerdir. Böylece bu dramatik sahne o zamanki 
Hükümet elini bulaştırmadan kendiliğinden 
mahlûl bir hale gelmiştir. Bu yüzden bu mem
leketin bünyei içtimaiyesi çok zararlar görmüş
tür. Birçok arkadaşlar lekelenmişler, damga
lanmışlar, Serbest Fırkaya girdi diye. Serbest 
Fırkaya kötüler de girmiş olabilir, iyiler de gir
miş olabilir. İdealistler de girmiş olabilir. Yal
nız o Fırkaya .kötüler girdi ve kapandı ise bu 
Fırkanın içinde her insanı şaibedar etmek zih
niyeti senelerce devam etmiştir. Serbest Fır
kaya girdikleri için memlekette hakkı hayatları 
kalmamış ve terki dârü diyar etmiş olanlar var
dır. Serbest Fırka zamanında (Başvekile hita
ben) siz benden iyi bilirsiniz, Btem Vassaf'ı 
benden iyi tanırsınız. Aydın'da muayenehane
sinin başına adam diktiklerini ve aç, biilâç ha
le getirdiklerini bendeniz yakînen bilmekteyim. 
Geçen sene de teyiden ağzından dinlemiş bu
lunmaktayım. Kalkıp Amerika'ya gitmiştir. 

Daha fazla misal mi istiyorsunuz? Sayın 
Menderes ve Etem Menderes. Serbest Fırkaya 
girdikleri için 20 sene Bütçe Komisyonunda bu
lunan Sayın Adnan Menderes'in bütün zekâsı
na ve inceliğine rağmen bakan olamadıklarını 
ben açıklayabilirim. Bugün memleketin Başba
kan yaparak üstüne titrediği ve ondan memle
ket için istifadeler beklediği insanların dahi 
böyle bir siyasi cemiyetin içine girdiler diye, 
feshedildikten sonra, itham altında tutulmala
rı, bir filiz koparan fırtınasıdır arkadaşlar. Bu 
ister tek parti adına alsun; ister istikbal endişe
si ile olsun, ne olursa olsun, kötü bir şeydir. 
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Bir ikinci misal olrak arzedeceğim. Son Büyük 
Harb içinde lırkçılar, Turancılar Alman'lardan 

.para almışlardır falan saklinde tüylerimiz ür-
pererek birçok şeyler duyduk. İçlerinde gok iyi 
tanıdığımız gençler de vardı. Nasıl olabilir, Al
man parası ile bunlar vatana nasıl ihanet edebi
lirler diye düşündük. Bu gençler, senelerce zin
danlarda çürüdülr. Sayın Hükümt Başkanı ve 
eski Bakan Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu defatle 
efkârı umumiyeye bildirdiler. Tabutluklar, şun
lar, bunlar artık olmıyacak dediler. Bu vatan 
haini ithamı altında tutmak, yabancı bir milletin 
ücretli hainleri olmak etiketi olmak yok mu, 
Türk vatandaşı için tahammül edilmez, cehen-
'nem azabı olan işte budur. Seneler geçti, ne gör
dük; beraet ettiler. Aileleri, çocukları sefil ve 
perişan oldular. Dostları, kendilerine şüphe ile, 
vatan hainleri imiş gibi baktılar. Sonra bu ar
kadaşlar, beraet ettiler. Geçen gün elime bir kir 
tap gçti, sizin de elinize geçerse lütfen siz de 
okuyun, Sayın Orgeneral Ali Fuat Erdem tara
fından, yani eski Akademi Komutanıdır, Ata
türk ve İnönü diye iki kitap yazılmıştır. İnönü 
diye yazdığı kitap çok enteresandır. İnönü ile 
Mühendishanei Berrii Hümayundan arkadaşlar-
mış. Bu kitabında diyor ki; Atatürk, bir.defa 
darıldı, sonra barıştı, fakat İnönü bana bir 
kere darıldı bir daha barışmadı, sebebini anlıya-
madım, diyorlar. Daraldıkları tarihi şöyle tesbit 
ediyor; 1945 senesinde Askerî Temyiz Mahkeme
si Başkanlığına getirilmiştim. O tarihte Irkçılar 
mahkemeye verildi, mahkemeleri beraetle neti
celendi. İnönü o tarihten beri bana dargındır, 
diyor. Emniyet idaresi gençlerimize şunu yapı
yor, bunu yapıyor, Maarif Vekâleti aleyhlerine 
kitaplar çıkarıyor, sonra da vatan hainidir, şu
dur, budur diye gençlerimizi mahkemelere, As
kerî mahkemelere veriyoruz. Askerî mahkeme
lerde beraet ediyorlar, bu beraet hükümleri da
hi ytişmiyor, vebali nakledene. Sayın Ali Fuat 
Eerdem'in dediği gibi, bunlar niçin beraaet et
ti diye darıl^oruz. Bu zihniyetteki idare, iyi bir 
şey değildir. Hangi kanunu verirseniz veriniz ona 
o, çelikten bir çember alabilir, bir ateşden göm
lek olabilir, o, bir keskin ustura olup daima ka
natabilir. Şimdi, başka bir misal vereceğim. Bu 
sizin devrinize aittir,taJıanunüİ göstermenizi rica 
ederim : Günün birinde bir Milliyetçiler Der* 
neği işi çıktı. Vay efendim bunlar sunu yapmış
lar, bunu yapmışlar. Bunların içinde içimizde 
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bulunan gençler ve dışarda tanıdıklarımız var, ı 
Bunlar irticaa karışmışlar, şöyle olmuş, böyle ! 
olmuş. Bunlar bu işi nasıl yaparlar, diye düşün
düm. Mahkemeye verildiler. Tahkikat, tahkikat, ı 
netice bendenizi ve muhakkak ki, sizleri de mem
nun edecek, müsterih kılacak bir şekilde tecelli | 
etti. Ben fil bekliyordum, pire çıktı. Yani kendile
rinin ifadeleri, tahkikat, tedkikat, ehli hibreniıı 
arzı ihtiraz etmeleri şu bu neticesinde çıkan hü
küm gösterdi ki, bunda vehmedilen şekilde bir j 
vehamet yoktur. Çok temenni ederim ki, esas se
beplerini ve durumunu bilmediğim bir sebepten 

dolayı memleketin dört bucağında ocakları, bu
cakları, merkezleri kapanan Millet Partisi hak
kındaki tahkikat da böyle olsun. Bunu candan 
temenni ederim, samimane temenni ederim. Çün
kü bu memlekette biz, azız arkadaşlar. Sayı iti
bariyle azız, kalite itibariyle, azız. Birbirimize 
husumetle, nefretle, vuruşmakla değil, birbirimizi 
muhabbetle sevmeliyiz. Muhalefeti, eskisi, yenisi, 
iktidardaki hepsi birbirimizi sevmekle ancak ha
yatiyetimizi idame edebiliriz. Bu şekilde istikbali! -
mizi teminat altında tutabiliriz. Onun için bu 
kanun maddelerini ve her şeye müsait olan bu 
kanun maddelerini Hükümete verirken, bizler ge
çici bir müşahit olarak arzediyorum: Belki bir I 
daha buralara gelemeyiz; hüsnüniyet gösterelim. 
Demin Sayın Adalet Komisyonu Sözcüsü arka- I 
daşımız konuşurken Sayın Barutçu'ya vatanper
verlik teminatı verdi, parti olarak size bu mad
deleri tatbik etmiyeceğiz, dedi. 

Dün de Sayın Başvekil Barutçu'ya arzı mu
habbet ettiler, onları teminatlı muhalif, teminat
lı eşhas olarak gösterdiler. (Gülüşmeler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan 
bul) — Size de vereceğiz. I 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Adalet Komis
yonu da bu arkadaşlara teminat verdi. Biz böy- I 
le bir teminat istemiyoruz. Çünkü : Bu teminat I 
olmazsa ne olur?. Biz gelecek seçime kadar şura- I 
da oturur, söyliyeceklerimizi söyler ve sinei mil- I 
lete avdet ederiz, arkadaşlar. Ondan sonra da 
murakabe ve muhalefet dâvasına devam edecek- I 
sek, dışarda devam ederiz, içeriye girmek imkâ
nını bulacak arkadaşlar olursa, onlardan rica ede- I 
riz, aman gidin siz bu dâvayı yürütün, bu mem- I 
leketin emniyeti ve istikbali davasıdır, deriz. I 
Yani bu bakımdan Sayın Semi Ergin'e fazla bir I 
sitemde bulunacak değilim. Yalnız burası siyasi | 
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bir kürsüdür. Beyanlarda bulunulurken veyahut 
teminatlar tevzi edilirken, bir teşriî hukuk orga
nı olarak komisyon adına teminatlar tevdi edi 
lirken biraz hassasiyet göstermek lâzımdır. Bahu
sus böyle hassas günlerde. 

Vaktinizi fazla almadan birkaç teknik noktaya 
temas etmek zaruretindeyim. 

Biz bu Meclise geldiğimiz günden beri matbu
at hürriyeti üzerinde çok durduk. Ve Matbuat 
Kanununun kaldırılmasında da elimizden geldi
ği kadar faydalı olmaya çalıştık. O zaman Yüksek 
Meclisinizin matbuat hürriyetine aykırı olduğu
nu gördüğü maddeler, bilhassa 30 ncu madde 
görüşülürken, Ceza Kanununda da bâzı madde
lerin matbuat hürriyetini kösteklediği belirtil
miş, onların da ileride tâdili lâzımgeldiği be
yan ve kabul olunmuştu. Nihayet zamanı geldi 
ve son tâdil ile. Matbuat Kanunundaki bâzı boş
lukları doldurmak için kaydiyle aynı hükümler 
tekrar ve daha ağır cezalarla karşımıza geldi. 

Su son 50 senelik tarihimizden de anlaşıla
cağı üzere, ben teferruata sapmadan arzedeyim, 
tümü üzerinde bize karşı konuşan Sayın Halil 
özyörük, bendenize tetkik etmemişler, İtalyan 
mevzuatında yoktur, buyurdular. Göstersinler 
dediler. İşte gösteriyorum: Yukarda kütüpha
nede İtalyan müelliflerinden Vieenzo Manzini'-
nin sekiz ciltlik ceza hukuku tretesi vardır. 
Onun 8 nci cildinden arzediyorum: La Diffa-
mazione diyor, otuz, kırk sahife, L'lngiurio 
diyor. Bunlar zem ve kadih. Bu bizim kanun
larımızda eskiden beri vardı ve Avrupalıların 
anladığı mânada vardı. Avrupalıların anladığı 
mânada La Diffamation ve L'mjure vardı fa
kat zamanla bu zem ve kadih bu meclislerde, 
komisvonlarda işlene işlene başka bir mecraya 
döküMü. Bu arada arzetmelivim ki eski adalet 
Komisnomı mazbatalarını okursanız, şimdi ismi
ni burada söylemiyeeeğim, sayın bir profesör, 
şimdi hürriyet mücade1esi yapmaktadır. Hürri
yeti söyle tarif eder: Devlet otoritesi hürriyet
tir. Bu, Meclisin zabıtnamelerinde vardır ve 
Adalet Komisyonu Mazbata Muharriri olarak 
yazmıştır. Savın Bay Semi'yi mazur görün, o, 
o kadar da ileri sritmemektedir. Hükümet otori
tesi hürriyettir, diyorlardı. İşte o devirlerde bu 
zem ve kadih getirilmiş, esası dejenere edilmiş, 
alelade söğme ve hakaret suplarına düşmüştür, 
halbuki zem ve kadih bir hukuki kıymet o^rak, 
tafsilâtına girmiyorum, mühim bir murakabe 

— 436 -
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esasını gösterir. Bu, zem ve kadih bir kıymet ve 
matbuat hayatında bir vasıta ifade eder, itham 
hakkı olmakla beraber. îspat hakkını da verir. 
Kadih memleketin hukuki hayatında, demokra
tik hayatında, matbuat hayatında bir mâna ifa
de eder. En totaliter tefsir ve beyanla dahi. 

Yani bizim Ceza Hukukumuzun istinadet
tiği, nazariye olarak istinadettiği, madde olarak 
istinadettiği İtalyan Ceza Hukukunda da bu 
esaslar vardır. Onun için maalesef Yüksek Ada
let Komisyonumuz bu memlekete yeni bir şey 
getirmemiştir arkadaşlar. Devri Meşrutiyette 
mevcut olanları dahi getirmemiştir, getirdiği 
1333 senesinde tanzim ve tedvin edilen sonradan 
da büsbütün değiştirilen maddelerdeki cezaları 
artırmıştır. Kabul ettiğiniz bu maddelerin ceza
ları bugün hiçbir demokratik memlekette olmı-
yan esaslar ve dozlar içindedir. Ayrıca da, bu 
zemmü kadhin esaslarına uygun unsurları, se
bepleri ve serbestileri ihtiva etmemektedir. 
Mevcut 159 ve 161 nci maddeler üzerinde dur-
mıyacağım arkadaşlar. Bizim, küçük grupu-
muz, memlekette rejim münakaşalarının, hür
riyet münakaşalarının, emniyet münakaşala
rının artık durmasını istiyoruz. Bunlardan ar
tık bıktık, usandık. Yarım asırdan beri hürri
yet savaşından bıktık, usandık. Yarım asırdır 
bu rejim savaşından bıktık, usandık, yarım 
asırdır bu emniyet savaşı vardı, yoktu, bu ı-
dan usandık. Bundan memleket umumi haya
tını tanzim edecek, içtimad ve iktisadi haya
tı tanzim edecek, millî murakabeyi istiyoruz. 
Sayın Celâl Yardımcı murakabeyi kendisin e 
hasretti ama, biz murakabeyi kendimize alı
yoruz, muhalefet mevcut olmadığını zannedi
yor. çünkü ancak bu kadar murakabe yapa
biliriz. Şiddetli muhalefete ihtiyaç vardır, yok
tur, o ileride bu kanunun tatbikatında kendini 
gösterecektir. 

Biz, munis ve mutedil murakabe yapan ar
kadaşlarınız olarak size arzediyor ve Hükü
metten rica ediyoruz ki, bu türlü tahriklere, ta
rizlere, ithamlara kapılmasınlar; hürriyet mü
cadelesinde mukabeleye, rejim mücadelesinde 
mukabeleye, emniyet mücadelesinde mukabe
leye girmesinler. Çünkü, en değerli bir örnek 
olarak bir misal vereceğim, Sayın İnönü İzmir'de 
memlekette asayiş ve emniyet yoktur diye bay
rak açtıktan ve Balıkesir'den de avdetten sonra 
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Kırşehir'deki nutkunda, bu memlekette asayiş 
berkemaldir, demokrasi inkişaftadır, dedi. 

En eskimiz, en büyüğümüz, en ağır başlımız 
dahi bu emniyet işlerini takdirde ve beyanda 
pek çok zaıflara ve tezatlara düşmektedir. 

Binaenaleyh, ne Hükümetimiz dünyada an
cak bizde serbestlik vardır, matbuat hür
riyeti vardır, fikir hürriyeti vardır diye 
dddialarda bulunsun ne de muhalefeti
miz,, hürriyeti yoktur, matbuat hürriyeti 
yoktur, desin. Çünkü bütün bunlar bu memle
kette el'an nispî ve istikrarsızdır. Elli senedir 
bu. Geri gettiğimiz zamanlar oluyor. Bir par
mak ileriye gidemiyoruz. Ama bu kavga, bu 
gürültü, bu şamata, bu vaveyla Menderes'in ta
biriyle devam ediyor. Millet de ne yapacağını 
şaşırıyor. Kime evet diyeceğini bilmiyor. Han
gisinin doğru söylediğini dehşetle dinliyor. 
Onun için en büyüğümüzdan en küçüğümüze şu 
üç meseleyi politika sahasından çıkartalım. Bu* 
nun neticeleri kötü oluyor. Memleketimiz ha
yatında kanlı, darağaçlı neticeleri vardır. Sürgün-
lüklü, tabutluklu, zindanlı neticeleri vardır. En-
hafifinden aç kalma, işinden olma müvekkillerini 
mahkeme kapısından çalma ve kaçırma netice
leri vardır. Onun için bütün bunlara sebep olan 
bu hürriyet mücadelesi, bu rejim savaşı, bu em
niyet ve asayiş meselesi, bunu ekarte ettikten 
sonra fikir olarak, mesele olarak, realite olarak 
görüşeceğimiz çok şeyler vardır ve onun sa
hasını bu ceza kanunları da, şiddetli ceza ka
nunları da serbest bırakmaktadır. Onun için 
bunun tatbikatını yapacak olan Hükümetten 
rica ediyorum, aksi takdirde eline verdiğimiz 
silâh, çok tehlikelidir ve vebali ondan çok, si
zindir, maziden müdevver tehlikeli, pusatlı, si
lâhları zaten vardır, Sayın Faik Ahmed Barutçu 
buraya çıktıkça tadat ediyor, gecikmiş oîurak, 
beş- sene evvel tadat etse daha iyi olurdu (Sol
dan alkışlar). (Gülüşmeler). O tadat ediyor; 
siz de bâzı zaruretlerle komisyonlar lüzum gös
teriyor, âlimler lüzum gösteriyor, diye bâzı 
silâhları biliyerek veriyorsunuz. Dünden beri 
çıkardığımız kanunlar gibi, çok rica ediyorum, 
kötü şekilde kullanmasın. Çünkü Celâl Yar
dımcı ne derse deşin; bu kanun, yerindedir, 22 
milyonda dokuz kişi mahkûm olmuştur, buna 
ihtiyaç vardır yolundaki beyanı doğru değildir. 
Allah'a şükredelim ki, milletimizin bünyesi içti
mai, mânevi, fizik, moral bünyesi böyle içtimai 
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hastalıklara karşı anadan doğma muaftır. Bunu [ 
bizim ceza müeyyidelerimizle bulduğumuzu zan-
netmiyelim. Yalnız kanunu ele alalım, ama can 
yakmadan, aile ocaklarını söndürmeden, mazi
deki misalleri gibi kötü cihetlere düşmeden ve j 
ona düştükten sonra Temyiz başkanlarına darıl
madan çekindim arkadaşlar. (Alkışlar). 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan- I 

bul) — Muhterem arkadaşlarım, Türk Ceza Ka- | 
nununun 106 ncı maddesini ladil eden kanun | 
tasarısının müzakeresinin sona «rmesi münasebe- j 
tiyle söz alan Cezmi Türk arkadaşımızı dikkatle j 
ve zevk ile dinledik. Meclisin iki esaslı büyük ] 
o:rupu arasında kendi mini mîni, küçük grupiyle j 
ve onun başında keskin zekâ ve ferastiyle bir ] 
nevi aracılık vazifesini yapan ve zaman zaman I 
tâbiri mârufiyle hem nalına hem mıhına m - j 
ran Cezmi Türk arkadaşımızı ifadelerindeki za- 1 
rafetin ve zekâ eserinin meclubu olarak, hakika- I 
ten tatlı tatlı dinledik. Bütün bu kâh ciddi, kâh | 
lâtife ifade ve beyanları arasında, titreşen bir | 
endişe râşesinin asla varit olmadığını kendisine 
söylemek suretiyle kendisini müsterih kılmak I 
isterim. | 

Muhterem Cezmi Türk arkadaşımın endişesi, 1 
bu 106 ncı madde ile Hükümete gayet keskin j 
silâhlar verilmiştir, bu keskin silâhlar vatandaş- I 
lar üzerinde sert olarak kullanılmasın şeklinde- 1 
dir. Çünkü, yine kendi fikrinee, kanunlar sert I 
olabilir, yumuşak da olabilir. Bu sert kanun yu- I 
muşak ellerde yumuşak olarak kullanılabilir, I 
yumuşak kanun da sert ellerde daha şiddetli I 
olur. I 

Değerli arkadaşlarım, derhal şu ciheti arzet- 1 
m eliyim ki; Türk Ceza Kanununun 106 ncı mad- I 
desi ile Hükümete verdiğiniz hiçbir yeni salâhi- I 
yet, yeni kudret mevcut değildir, Cezmi Türk I 
arkadaşın esas hatası buradadır. (Soldan bra- I 
vo sesleri) Türk Ceza Kanununun tatbikatı 1 
Türk mahkemelerine tevdi edilmiş bulunmakta- I 
dır. Bunların hiçbirisi icraya munzam bir sa- I 
lâhiyet verir mahiyet taşımamaktadır. Ondan i 
sonra, hiçbir yeni suç da ihdas edilmiş değildir. I 
Ayrıca vatandaşların hak ve hürriyetleriyle ve i 
rejimle alâkadar olan maddelerin hiçbirisinde | 
ceza artırılmış değildir. Ancak muhafazasına I 
gayret olunmuştur. Cezaların artırılması ka- 1 
til suçunda, ırza geçmek suçunda, kadın kaçır- | 
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mak suçunda, hırsızlıkta, ve buna benzer âdi 
suçlardadır. Bu da, cemiyetin içinde tamamiyle 
olgun hale gelmiş ve cemiyet tarafından toptan 
iştiyakı duyulan tadilât olarak kendisini gös
termiş ihtiyaçlardan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, katil suçları çoğal
mıştır. Elbette. Eskiden bilirdik: bir adamı öl
düren en aşağı 15 sene yatardı. Şimdi 7 - 8 
sene yatmak moda haline geldi 7 - 8 sene için de 
adam öldürenler oluyor. Gezdiğim yerlerde, 
köylerde, kasabalarda, bu suçların önüne geç
mek için cezaların şiddetlendirilmesi lâzımdır, 
diyen birçok vatandaşlarımızı dinledim. Bunun 
herkes tarafından ifade edilişi, toplu bir ihti
yacın belirdiğini bize göstermiş bulunuyor. 

Şitodi tümünü kabul etmek üzere bulundu
ğunuz Ceza Kanununun 106 maddesindeki ta
dilât mahiyetini bu suretle kısa cümlelerle hu
zurunuza iarzetmiş oluyorum. Tahmin ederim 
ki Yüksek Heyetinizce Türk Ceza Kanununda 
yapılan bu tadilât, 'bütün memlekete ferahlık 
verecektir. Bütün vatandaşlar bundan mem
nundurlar ve 'bunu dört gözle beklemektedirler. 
Bu arada muhterem arkadaşım Cezmi Türk'e 
endişelerinin hiçbir tarafta varit olmadığını 
a,rz ve ifade .etmek isterim. 

Yine Gezimi Türk arkadaşım, seyyal ifade
si Ve kıvrak zekâsiyle mazinin derinliklerinde 
vukua gelmiş hâdiselerle dün kabul edilmiş ve 
bugün kabul edilmekte olanları, arzettiğim gi
bi kıvrak ifadesiyle, bir araya getirivermek gi-
»bi bir hüneri de gösterdi, kendisini takdir sa
dedinde arzediyorum : Hakikaten bu kürsüden 
fevkalâde güzel ve arzusuna göre neticeler .al
ma yolunda konuşmak sanatına sahiptir. Bir 
bakıyorsunuz, Abdülhamit devri ile karşı kar
şıyadır t€ dün ile bugün birbirinden ayırdedi-
lemiyecek 'bir mahiyet arzetmektedir. Bir ba
kımdan da Halk Partisi ile Demokrat Parti iki 
ikiz kardeştirler ve bunlar da birbirinden asla 
ayırdedilmiyecek haldedirler. Hal böyle olun
ca, kendileriyle bir olduğumuzu ve iki ikiz 
•kardeş değil 3 - 5 ikiz kardeş olduğumuzu mü
saadeleriyle ben de söyleyi vereyim, 

(Muhterem arkadaşlarım, 1908 inkılâbı ve 
1908 inkılâbından evvel Meşrutiyetle alâkalı 
mücadeleler safha safha inkişaf etmiştir. En 
süratli ve katî inkişaf, tarihin böyle kaydede
ceğinden hepimizin mutmain olmamız lâzımge-
lir, son 6 - 7 sene zarfında kaydetmiştir. Bir 
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nükte ile bu hakikati ortadan kaldırıp A'bdül-
hamit devriyle bugünkü devir arasında, tek 
parti devrinin hükümran olduğu devirle bugün
kü devir arasında fark yoktur demek, hakika
tin ifadesi olamaz. Bu ancak çok zarif ve gü
zel nükteler olarak telâkki olunabilir. Fakat 
maksat o değildir. 

•Muhterem arkadaşım zem ve kadih üzerinde 
de durdular. Zem ve kadljin serbest bırakıl
ması taraftan olduğunu ifade ettiler, ismini 
hatırlıyamıyacağıım müellifleri şahiıt olarak gös
terdiler ve yine salahiyetli bir ifade ile, baş
ka memleketlerin mevzuatında böyle şiddetli ce
zalar yoktur, dediler. Ben, teknik olarak bun
ların burada müzakereye müsait bir sahada 
olduğunu kabul etseydim uzun uzun konuşur
dum. 

Bizim matbuat hürriyetini ve fikir hürriye
tini uzaktan, yakından alâkadar eden mevzular 
üzerinde ne kadar hassas olduğumuzu kendile
rine ifade etmeye ihtiyaç görmüyorum. Sevgili 
arkadaşlarım; kendilerinin tavsiye ettiği gibi 
hâdiseler karşısında bütün serin kanlılığımızı 
muhafaza etmekte ve tarihin seyyiatını daima 
gözümüz önünde tutarak istikbalin tecelliya-
tma emniyetle bakmaktayız. Hiçbir zaman iti
dali demimizi kaybetmiş değiliz. O kadar ki, bu
gün kendi kendilerine bir ihanet teşekkülü ol-
duğuunu birbirlerine isnat edip memleket için 
ne dereceye kadar muzır bir teşekkül oldukla
rını kendileri ortaya atmcaya kadar, bir parti 
nikahına örtünerek memlekete mümkün olabi
lecek bütün fenalıkları yapmaktan gözlerini 
kırpmıyan insanların bütün harekâtı göz önün
de olduğu halde buna, siyasi hürriyet partisini 
rencide etmiyelim diye, hiç bir ses çıkarmadık. 
Hattâ kendilerine küçük bir mukabelede dahi 
bulunmadık. Fakat acaba Cezmi Türk arkada
şım 6 tarihli Millet Gazetesinde çıkan yazıyı 
kendisi bir muhalif olarak yazar mı idi? Yaz
masına imkân ve. ihtimal yoktur. Bilmem oku
dunuz mu? 

CBZMI TÜRK (Seyhan) — Okudum. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Bu yazı korkunçtur arkadaşlar. Türk 
kanunlarından ve Türk adaletinden, ancak si
yasi hürriyetler sahasında bu memlekete ihanet 
etmek istiyenler korksunlar. Ceraimi âdiye 
sahasında suç işliyecekler korksunlar. Fikrî 
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hürriyetini istediği gibi kullanmakta, hiçbir 
suretle ihanet sahasına gitmek istemiyenlerin, 
korkacakları hiçbir .şey yoktur. Ve kullanacak
ların da çok daha fazla hürriyet bu memlekette 
mevcuttur. Bu memlekette isyan ve kıyama 
teşvik etmeden muhalefet yapılabileceğinin en 

•güzel numunesini bizzat Cezmi Türk arkadaşı
mız vermektedir. Bütün bu tahrik ve hiyanet-
lere hiçbir lüzum olmadığını kendileri takdir 
ederler. 

Ben içinde yaşadığımız bir hâtırayı ihya 
etmek suretiyle, vazıyet hakkmda sizleri tenvir 
etmek isterim, biliyorsunuz, günde on beş, yir
mi Atatürk heykelinin£* Ticaniler tarafından 
memleketin her köşesinde kırıldığı zamanlar 
oldu. O zamanlarda Hükümet bunların cesa
retini kırmak için bir kanun teklifi ile huzuru
nuza geldi. Bu kanun teklifinin müzakerescin-
de, yine bu kürsüden, yine Cezmi Bey arkada
şımızın hissettiği gibi, acaba hissiyatı rencide 
ader mi endişesiyle aynı sözlerin sarfedilmiş ol
duğunu hepiniz hatırlarsınız. Burada çok muh
terem arkadaşlarım, büyük bir samimiyetle, 
bu tasarı kanuniyet kesbederse evlât babaya, 
baba evlâdına, ana oğluna artık itimat etmiye-
çektir, hürriyet ortadan kalkacaktır, neler, 
neler olacaktır diye, tıpkı bugün Cezmi Bey 
arkadaşımın samimî endişesi gibi, samimî endişe 
izhar ettiler. 

Kanun çıktı, tatbikatını görmüşüz, kanunun 
hedefi ticanilerdi, kanun Türk medeniyeti sevi
yesini düşürmek istiyenlere, Türk inkılâplarını 
yere vurmak ist'iyenlere karşı, hedefinde kulla
nıldı. Bu hedeften daha ileri gitmedi, derin tet
kiklerinizle ancak hedefe münhasır kalmasını te
min edecek şekilde hükümler yazdınız. Tatbikat 
da öyle tecelli etti. Türk vatandaşlarından inkı
lâplara tecavüz etmek suretiyle Türk medeni ni
zamını bozmaya kasdetmiş olanlardan başka hiç
bir Türk vatandaşı, bu kanunun bugünkü mev
cudiyetinden bir sıkıntı, bir siklet hissetmemek-
tediler. Varsa lütfen söylemenizi rica ederim. 

Kanun, sadece tecavüzün cüret ve cesaretini 
kırdı. O zaman da söyledik. Bu kanunu çıkarır
sanız, hâdiseler bitecek dedik. Kanun tatb'ika gi
rer girmez, o öğle vakti zafer meydanında Ata
türk heykeline azgın ve kudurmuş bir savlet ha
linde tecavüz eden o cesaret, o cüret derhal yok 
oldu. Demek ki bu, kanunların za'fmdan, müey
yidelerin mevcut olmayışından kendisini korku 
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ve tehdidin ötesinde gören bir yalan iman, bir I 
sahte cesaretten ibaretti. Kanun çıktıktan sonra, 
vekâletlerden bütün memurların çıktığı ve bütün 
halkın en kesif olarak zafer meydanını doldur
duğu saati intihap edip o sahte cesaretli müte
casir hareketlerini bir nümayiş halinde göster
mek 'istiyen insanlardan bir tek kişi bugün or- I 
tada mevcut değildir 

Sevgili arkadaşlarım; bu yaptığınız kanun
lardan siyasi sahaya taallûk eden hükümlerle 
memlekette müesses nizamı, hürriyet nizamını 
bozmak istiyenler kocunacaklardır. Diğer taraf
tan suç işlemeye müstait olanlar elbette kendile
rini bunun tehdidi altmc^, göreceklerdir. Bunun 
ötesinde büyük vatandaş kitleleri derin bir vic
dan huzuru hissedeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, zannediyor musunuz 
ki Türk milleti şu miting meydanlarındaki bağır
malardan; çağırmalardan memnundur ve bizim 
zihniyetimizde entellektüel bir ayrılık uzun boy
lu mevcut olmadığı halde imal ede ede maydana 
çıkardığımız birtakım meseleler peşindedir. Ve I 
onlardan da muztariptir. Bu cemiyetin mesele- i 
lerini yakından ve derinden anlamak lâzımdır. 
Biz burada, bu siyasi mücadelelerin suni âle-
mindeyiz. Çünkü bu siyasi mücadeleler bir 
nevi âlem yaratıyor, öyle zannediyoruz ki, bü
tün âlem, bu karşılıklı iddiaların tecelli ettiği 
âlemden ibarettir. Halbuki bizi dışardan seyre
denler hayret ve hayranlık içindedirler. Cemiye
tin bin bir derdinin hepsinin birer birer ele 
alınmasını, bunların halledilmesini görmekle va
tandaşlar günden güne huzura kavuşmakta, 
günden güne yaşamanın zevkini çok daha ileri 
olarak tatmakta ve bu toprağa bu vatandaşı bir 
kat daha bağlamaktadır. Ondan sonra, bizim na
zari olarak hürriyet yoktur, diye bağırdığımız 
bütün sahalarda, kendilerinin asla kullanamıya-
cakları derecelerde geniş bir hürriyet içerisin
de kaldıklarını hissetmektedirler. Nihayet dün
kü jandarmanın sırtında hissetmekte olduğu so
pasının acısı yerine, şimdi Hükümetin şefkatli 
elinin yüzünü ve sırtını okşamakta olduğunu 
hissetmektedir. Biz burada, kendi âlemimizin 
içinde hürriyet vardır, hürriyet yoktur, bu
günün, Abdülhamit devri ile farkı mevcut de
ğildir, desek de bu, realitelere tevafuk etmedi
ği için bu milletin, vatandaşlarımızın yüzde dok
san dokuzu tarafından hayretle ve anlamadan. I 
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dinlenilecek sözler olarak kalmaya mahkûm ola
caktır. 

Şiddetli muhalefet yoktur, diyorlar. Bana 
acaba şiddetli muhalefetin vatanı olarak nere
yi gösterirler? Şiddetli muhalefetin dik âlâsı 
burada mevcuttur. Burada, dün akşam üzeri 
burada kopan fırtınayı elem ve meraretle biz
zat Cezmi Türk seyretti, burada. Bu ne idi? 
Bir insan çıkmış, mütemadiyen haykırmakta, 
bağırmakta ve hürriyetim yok demektedir. Be
ni konuşturmuyorlar, diye haykırmakta ve fa
kat dört yüz kişiyi birden susturmak ve konuş
mak imkânını bulmaktadır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Adnan Bey, o 
yokken konuşma, daha iyi olur. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Cezmi 
Türk arkadaşımız, bana, o yokken konuşma di
ye bir vecibei ahlâkiyeyi hatırlatmak istiyor. 
Söylediklerimi elbette kendisi işitecektir. Ben 
yokken onun bana söylediklerini bir bilseniz... 
Ben yokken hakkımda söylediklerinin mahsubu
nu bile yapmaya imkân yoktur. Benim hakkım
da söylediklerini burada anlatsam hakikaten 
büyük elem ve ıstırap içinde kalırsınız. Vatan
daşlar arasında kin ve nefretin ne olduğunu 
ve nasıl dal budak salmak üzere harekete geti
rildiğini hepiniz görüyorsunuz. O makaleyi, 
aldım getirdim, eğer okumadmızsa okuyuve-
reyim. Bu bir ihtilâl beyannamesidir. Ne zan
nediyorlar?. Bu cemiyetin kıvamı dağılıp saçı
lacak kadar bozuldu, bu cemiyeti tutan müey
yidelerden hiçbir şey kalmadı. Bu cemiyetin mev
cudiyetini muhafaza edecek hiçbir şey kalmadı, 
öyle mi zannediyorlar? Ben evvelâ şunu söyliye-
yim ki, ilk defa tam bir serbesti içerisinde ve tam 
meşru olarak seçilmiş olan Büyük Millet Meclisi 
vazife başındadır. Dün yine burada konuşulurken 
Büyük Millet Meclisi murakabesinin güçleşdiği 
söylendi. Büyük Millet Meclisi murakabesinin 
güçleşdiği iddiasını kabul etmek için hiçbir sebep 
mevcut değildir. Büyük Millet Meclisinin senede 
sulalere, istizahlara tahsis ettiği zaman dünyanın 
hiçbir meclisinde tahsis edilmiş değildir. Bura
da fikir hürriyeti namı altında kullanılan hür
riyetlerin hududu başka birçok memleketlerde-
kilerden çok daha ileridir. Biz öteden beri ken
dimizi küçük görmeye, kendi memleketimizde 
olanları, bize has bulunanları başkalarına naza
ran çok geri görmeye alışmış ve bu dilimizde bir 
itiyat olarak kalmış insanlarız. Halbuki, ha-
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kikatta biz, dünyanın birçok yerlerinde olanlar
dan daha ileri demokratik bir zihniyet sahibi 
olduğumuzu ve demokratik müesseselere tasar
ruf ettiğimizi, hiç sıkılmadan,, pervasız olarak 
söylîyebilecek bir vaziyetteyiz. Teminattan, Ana
yasa'dan, şundan bundan mütemadiyen bahse
diliyor. Hukuki noksanlardan, şu veya bu cihe
tin eksikliğinden mütemadiyen bahsediyorlar. 
Bir memleketin hukuki nizamı, bir günde değişti
rilecek şeylerden değildir. Memleket realiteleri
nin kanunu takip ettiğini, kanunla müeyyed ol
duğunu farzetmek zordur. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette istip-
dat^ yapanlar, tek parti hâkimiyeti kuranlar 
selâhiyetlerdni meşru olan meclislerden almış 
değillerdir. Her memlekette iştipdadı, hürriye
ti olduğu gibi, zorla alırlar ve tesis ederler. 
Ingilter'nin mektup bir anayasasının mevcut 
olmadığını, mutlaka falan kanunun falan kö
şesinde şunun bulunması lâzımdır diyen arkadaş
lara hatırlatmak isterim. Evvelâ birçok tatbi
kat ve zihniyet, vicdanı millîde yer bulur, on
dan sonra en muhkem olarak teessüs etmiş olur. 
Bugün Hükümet darbesinden korkacak, endişe 
edecek bir insan yaktur. Bugün İngiltere'de 
acaba seçim şöyle mi olur, bole mi olur diye dü
şünecek tek bir insan tasavvur edilemez. Bütün 
bunlar kanunlarla temin edilmiş değildir. Bunlar 
vicdanı millîde öyle muhkem yer bulmuşlardır 
ki, elli milyon İngiliz 'in aklından geçmez. Gerek 
mânevi sahada ve gerekse kanunlarımızın ıslahı 
sahasında üç seneye sığmıyacak kadar faaliytte 
bulunmuş ve eser getirmiş, bir Meclis olarak Mec
lisinizle iftihar edebilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlar, bir şeyin bilinmesi 
lâzımgelir bu memleketin, dünyanın bu nazik 
zamanında, dünyada soğuk harb ve hattâ dün
yada sıcak harb bulunduğu bir anda, hangi 
şartlar altında bulunduğumuzu bilirsiniz. Bu
nu bir defa daha ifade etmek isterim, çünkü bu, 
kaideleşmiştir, hattâ bu hal, birçok işlerde esba
bı mazeret olarak kullanılmıştır. Ondan tevakki 
ederek konuşmuyorum. Fakat hakikatlara da 
temas etmek mecburiyetindeyim. Bugün bu de
virde yazılanlar kadar, Abdülhamid devrinde 
dahi bu memleketten kaçarak başka memleket
lerden gönderilmiş ihtilâl beyannameleri yazıl
dığı vâki olmamıştır. Şurasını da beyan etmek 
lâzımgelir ki, Milliyetçiler Derneğinin, nizamna-
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mesi dışında çalıştığı sabit olmuş ve Dernek ka
patılmıştır. Başka ne olacaktı arkadaşlar? De
mek ki, Hükümetin sözleri, bilfiil tahakkuk et
miştir. Türk adaleti bunu kaziyei muhkeme ha
line getirmiş demektir. 

Bir parti hakkında bugünlerde tahkikat ya
pılıyor. Bu memlekete bu partinin hayrı yoksa 
elbet kapanacaktır. Eğer bu memleketin fena
lığına, çalışıyor, gizli komite halinde çalışıyor
sa, Türk kanunları, elbette onların kafalarını 
ezecekir. Bu memleketi sahipsiz mi zannediyor
lar? Bu emmleketin hiçbir zaman sahipsiz ol
madığını ve sahipsiz kalamıyacağım bilmeleri lâ
zımdır. (Soldan, bravo sesleri) 

Biz, gizli faaliyetleri, komitecilik ihtirasından 
gözü dönmüş insanların -memleketi bir pula sat
mak gayretlerini daima müteyakkız olarak hüs
rana uğratacağız. Bir taraftan işlene bir emni
yetçi gözü. ile bakmamak, bir taraftan aynı 
işlere bir içtimaiyatçii, bir filezof gözü ile d,e 
bakmamak lâzımgelir. Hükümet, 22 milyon 
insanın kaderini eline verdiğiniz insanlar, bu 
mesuliyetin ağırlığını daima omuzlarında his
sederler ve şuradan, buradan gelebilecek ve 
memleketin mevcudiyetini kEsun'en veya tama
men tehdit altında bulundurabilecek tehlike
leri büyük bir ıteyakkuzla tarassut etmek mec
buriyetindedirler. Biz bu teyakkuzu daima üze
rimizde hissetmekteyiz. Diğer taraftan merale-" 
ketin hukuki nosyonunu, uzaktan yakından 
zedelememek için bütün dikkat ve gayretimizi 
sarfetmek mecburiyetindeyiz. Nihayet şimdi 
tasvir ettiğim o ağır mesuliyetlerin icabı ne ise 
hepsini telif suretiyle ifa ederek, Türk Milleti
nin ve şu aziz Meclisin önünde açık alınla he
sap vermek mecburiyetindeyiz. 

Hulâsa olarak arbedeyim : Endişe ettikleri 
hususlar, hiçbir zaman varit değildir. Komü
nist tahrik ve teşkilâtları hakkında müeyyi
deler konurken zatı hürriyetin bundan rencide 
edileceği söylendi. Ticaniler hakkındaki kanun 
tedvin edilirken yine zatı hürriyetin rencide 
edileceği ifade Duyuruldu. Yine, şu Ceza Ka
nununun ceza müeyyidelerinin tadilâtı üze
rinde, samimî olduğundan hiç şüphe etmedi
ğim Cezmi Türk arkadaşımız tarafından endi
şeler ifade olundu. Fakat şu mazide geçen va
kalar 'bu/gün kabul etmekte olduğumuz tadilâ
tın böyle bir endişeye asla mahal vermediğini, 
şü yakin mazideki misallere bakarak mutmain 
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olmasını kendisinden rica ederini. Böyle bir ta
dili, 106 maddenin tadilini tasvip buyurduğu
nuz için büyük ferahlık duyacak idare mesuli
yetinin başında bulunan bir insan sıfatiyle bu
nu şükranlarımla beraber yüksek huzurunuza 
arzederim. (Soldan şiddetli alkışlar). 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Tasarının aleyhinde mi konuşacak
sınız! 

"MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Evet. 
REİS — Bu vesile ile içtüzüğün 110 ncu 

maddesinin mealini bir defa ifade edeyim : 
«Tasarı veya teklifin maddeleri üzerinde gö
rüşme bittikten sonra tümü için yana ve 'kar
şı söz söylemek istiyenlerden yalnız birer mil
letvekiline söz verilir.» Binaenaleyh başka söz 
istiyen arkadaşlara söz verilmez. 

(Muhit Tümerkan arkadaşımız aleyhte ko
nuşmayı Cezımi Türk arkadaşımızdan sonra 
ikinci defa istedikleri için bu imkândan mah
rum bulunmaktadırlar, bu bakımdan söz vere-
miyeceğim. Ayrıca tasarının ıtümünün reddine 
dair bir de takrirleri vardır, bu da usule uy
gun olmadığı için reyi âlinize arzetmiyeceğim. 
Ancak tasarının tümünü reyinize arzedeceğim 
•sırada reylerin neticesi, arzularını tatmin ede
cektir. 

•MUHtT TÜMERlKAN ('Sinob) — Usule dair 
'konuşacağını. 

REİS — Neticeyi aldıktan sonra. 
iMUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Burhanet

tin Beyden sonra söz verecektiniz, önünüzde 
yazılı olan sırama bakınız, söz vermediniz, Grup 
adına 'konuşacaktım, başka arkadaşa söz verdi
niz. 

REÎS — Buna ait söz değil efendim. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Ona ait. 
REÎS — Kifayeti müzakere takririnin ka

bulü ile müzakere sona ermiştir. Çok rica ede
rim, İçtüzüğün maddesini iyi öğreniniz. 

Tasarının tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarı kabul edil
miştir efendim. 

Şimdi usule dair bir sözünüz varsa buyurun. 
(Soldan gülüşmeler) 

İMUHİT TÜMERKAN (SdnoD) — Arkadaş
larım, oturduğum yerden de arzettiğim gibiBur-
ıhannetin Bey, tümü üzerinde aleyhte konuşmak 
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üzere söz istemişti. Ben de müracaat ettiğim 
zaman ikincisiniz diye bana tebligat yapıldı. 
Burhanettin Bey burada 'bulunmadıkları içini 
aleyhte konuşmak sırası benimdi. Fakat gurup! 
adına konuşmak istiyenlerle Hükümet, daimal 
önceden konuşmak hakkına sahip oldukları içini 
foenim de söz istemem karşısında, gurup admal 
konuşan arkadaşımızdan evvel (buraya gel-l 
mem kabil olmadı. I 

Tüzüğün, söz istiyen milletvekillerine bir i 
lehte ve bir aleyhte söz verilir, hükmü yerine I 
getirilmemiştir. Çünkü en son söz milletvekili-1 
nindıir. Halbuki burada gurup konuşmuştur, ' 
Hükümet konuşmuştur, miletvekili konuşma-
mıştır. 

Bunun vukuunu nazarı itibara alarak, esba
bı mucibesi ile birlikte hazırlayıp Riyaset ma
kamına bir de takrir takdim etmiştim. Riyaset 
makamı bu takririmin dahi huzurunuzda okun
masını çok görerek bu hususta haksız bir mu
amele yapmışlardır. Bunu huzurunuzda, yaptık
ları bu usulsüz muameleden dolayı kendilerini 
protesto etmek suretiyle arzediyorum. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz ydne 
ben kendilerinin mutmain olmaları ve İçtüzü
ğün hükümlerine harfiyen riayet ederek Riya
set makamının muamele yapmakta olduğunu 
belirtmek için konuştum. Yoksa reyinize (ikti
ran eden tasarı kanunlaştı. Bundan sonra gö
rüşmeye lüzum yoktur. 110 ncu maddeyi harfi
yen okudum. Bir tasarının maddeleri üzerinde 
görüşmeler bittikten sonra yana ve karşı olmak 
üzere ancak ve ancak iki milletvekili görüşür. 
Yani birisi lehte, birisi aleyhte olmak üzere. 
Bugünden daha evvel tasarının tümü üzerinde 
müzakereler cereyan ederken arkadaşımız Bur-

i »hanettin Onat'm yazılı olarak aleyhte konuş-
j mak istediklerine daıir takrirleri mevcuttur. 
| Bu sebepledir ki, tasarının tümü üzerinde gö-

görüşmeler maddelerin kabulünden sonra hi-
[ tama erdiğinden Burhanettin Onat'ı aleyhte 

konuşmak üzere kürsüye davet ettim. Burada 
'bulunmadıları için Cezmi Türk daha evvel 
aleyhte konuşacaklarını ifade etiklerinden do
layı kendilerinetçtüzüğün hükmüne uyarak söz 
verdim. Bu itibarla aleyhte konuşmak arzusu
nu izhar eden Muhit Tümerkan için veya arzu 

, ediyorlarsa gurupları için ikinci bir konuşma 
imkânı Tüzük mucibince mümkün olmadığına 

I göre bir haksızlığa mâruz kalmadıklarına kaa-
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ni olmalarını rica ederim. İçtüzüğün.. (Kâfi 
keşleri) 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Bir sual. 
Burhanettin Beyden sonra söz almış mıyım j 

almamış mıyım?. 
REÎS — Almamışsınız. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Kâtibi 

fUmumi Bey sizden rica ediyorum... (Ooo sesle
ri) 

REÎS — Benim değil, Meclisin sizi.protesto 
etmesi hatalı hareket ettiğinizi göstermektedir. 

5. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avru
pa Ekonomik İş Birliğine dahil memleketlerle 
Borçlanma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi 
için Hükümete yetki verilmesine dair 5969 sayıh 
Kanunla muaddel 5436 sayılı Kanunun^ meriyet 
müddetinin 'uzatılması hakkında kanun lâyihası 
ve Dışişleri, Ticaret ve'Bütçe komisyonları ra
porları (1/571) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da 40 ncı sırada bulunan Amerika Birleşik 
Devletleri ve Ekonomik îş Birliğine dâhil mem
leketlerle yapılacak Anlaşmalar hususunda Hü
kümete yetki verilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasının diğer işlere ta'kdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Vekâleti Vekili 
E. Menderes 

REÎS — Diğer maddelere ta'kdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi teklif ediliyor. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler ... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesini kabul buyuuran-

îar... Kaıbul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekono
mik îş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlanma, 
Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükü
mete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Kanunla 
muaddel 5436 sayılı Kanunun meriyet müddeti

nin uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5436 sayılı Kanunun 5969 sa-

[İ] 25? sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yılı Kanunla muaddel 4 ncü maddesinde yazılı 
meriyet müddeti 30 Haziran 1954 tarihine ka-

• dar uzatılmıştır. 
REÎS — Madde hakkmda söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 30 Haziran 1953 
tarihinde meriyete girer. 

REÎS — Madde hakkmda söz istiyen yok. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkmda söz istiyen yok. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum efendim. 

6. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi' 
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
ve İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonlar* rapor
ları (1/461) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında (23) ncü sırada bulunan (Belediye Kanu
nunun 19 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının) diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes" 

REÎS — Efendim, Belediye Kanununun 19 
ncu maddesine ait tasarının öncelikle görüşülme
si teklif edilmektedir. Bu teklifi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Belediye Kanununun 19 nen maddesine bir fık
ra ve aynı kanuna mu vakkat bir madde eklen

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu-

[i] 207 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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nun 19 ncu maddesine aşağıda yazılı 10 ncu fık- j 
ra eklenmiştir : 

10. Hâsılı, 
a) Tasdikli imar plânlarının tatbiki dolayı-

siyle yapılacak istimlâk bedellerinin tediyesine, 
b) İstimlâkin gayesine veya imar plânına 

uygun olarak yapılacak tesislerin meydana geti
rilmesine, 

Tahsis olunmak üzere belediyelerce en çok 
(20) yılda itfa olunmak kaydiyle ve Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası kefaletiyle aşağıdaki esas
lar dairesinde tahvil çıkarılabilir : 

A) İhraç muameleleri Türkiye Emlâk Kre
di Bankası tarafından yapılacak olan bu tahvil
lerin hâsılı mezkûr banka nezdinde alâkalı bele
diyeler namına açılacak hesaplarda toplanır ve 
belediyelerin vereceği ödeme emirleriyle munha- I 
sıran bu fıkrada gösterilen istihkak ve ödemeler
de kullanılır. 

B) Bir veya mütaaddit tertiplerde ihraç 
edilebilecek olan bu tahvillerin itibari resülmali 
son çıkarılmış Devlet tahvilleri faizinden yukarı I 
olmamak üzere tesbit edilecek faiz miktarı, itfa 
süresi ihraç fiyatı ve diğer hususları, kefalet 
mukabili olarak Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına gösterilecek maddi teminatın mahiyeti ve 
kıymet ve miktarı ve bu bankanın ifa edeceği I 
hizmetler mukabili alacağı ücret adı geçen ban- I 
ka ile belediyeler arasında aktedilecek mukave- I 
leler ile tâyin ve tesbit olunur. I 

C) Yukarda (B) bendine göre tahvil çıka- I 
rılması hakkında belediye meclislerince alma- I 
cak kararlar vali tarafından mütalâasiyle bir- I 
likte İçişleri Vekâletine gönderilir ve Maliye 
Vekâletinin de mütalâası alındıktan sonra İçiş- 1 
leri Vekletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri I 
Heyetinin tasdikiyle kesinleşir. I 

D) İmar plânının tatbiki içm yapılmış is- I 
timlâk neticesinde belediyelerin eline geçecek I 
gayr'imenkuller ile bunlar üzerine kurulacak I 
tesislerin gelir ve satış bedelleri ve bu gayri- I 
menkullere ait şerefiyeler tahvillerin yıllık mü
rettebatına karşılık olmak üzere Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına yatırılır. 

E) Belediyelerin yapacakları istikrazlar ile i 
ivaz mukabili yapılacak bağışlar ve asker aile
leri gelirleriyle borçlar karşılığı ve kanuni his
seler hariç olmak üzere ihraç • edilecek tahville- I 
rin ikramiye, faiz, itfa ve komüsyon taksitleri 
olarak bankaya ödiyecekleri senelik miktardan | 
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aşağı olmamak ve belediye bütçelerinin yüzde 
onunu geçmemek üzere belediye bütçelerinden 
ayrılacak tahsisat belediye hesabına bankaya 
yatırılır. ı 

Yukarıki fıkra gereğince ayrılacak tahsisat 
bütçelerine mevzu olmadığı takdirde alâkalı ve
kâletler bu bütçeleri tasdik etmez. 

F) Bu tahvillerin ihracına mütaallik her 
türlü ilânlar ve muvakkat katî tahviller ve bun
ların kuponları 'ile tediyelerine mütaallik evrak 
ve senetler, faiz ve itfa bedelleri ve kefalet ve 
diğer muameleler istikrazın tamamen itfasına 
kadar her nevi vergi ve resim ve harç bakımın
dan her tertibin ihracına takaddüm eden en son 
Devlet iç istikraz tahvillerinin tâbi olduğu mua
fiyet hükümlerine tâbidir. 

G) Tahvillerin bedelleri tediyeleri lâzımgel-
diği tarihten it'ibaren (10) ve ikramiye ve faiz
leri (5) sene sonra zaman aşımına uğrar. 

H) Bu tahviller, tahvili çıkaran belediye
nin yapacağı gayrimenkul satışlarından satış be
deline mahsuben verilebileceği gibi o belediyenin 
artırma ve eksiltmelerinde geçici ve katî teminat 
olarak kabul edilir. 

1) Bu tahviller hasılatı muhtelif kanunlarla 
belediye gelirlerinden ayrılan hisselerin hesabın
da nazarı itibara alınmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel yapılmış istimlâk sahalarında is
timlâk gayesine veya imar plânına uygun olarak 
kurulacak tesisler için de bu kanun hükümlerin
den faydalanılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 444 — 
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7. — İl İdaresi Kanununun 47 ve 49 ncu 

madde1 ermin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve İçişleri Komisyonu raporu (1/559) [1] 

Yüksek Eeisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da (11) nei sırada bulunan (îl İdaresi Kanunu
nun 47 ve 49 ncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının) diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. İçişleri Vekili 

E. Mederey 

REİS T - Diğer işlere takdimen görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reylerinize sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İl İdaresi Kanununun 47 ve 49 ncu maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 10 . VI . 1949 tarihli ve 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 47#nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nahiye müdürleri İçişleri Vekâletince 8 nci 
maddenin B fıkrasına göre valilikler emrine tâ
yin olunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sözü geçen Kanunun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yukardaki maddede yazılı vasıfları ve Me
murlar Kanununun tesbit ettiği diğer şartlan 
haiz olanlar İçişleri Vekâletince Nahiye müdür
lüğü adaylığına tâyin olunarak Vekâletin mer
kez ve vilâyetler teşkilâtında 6 ay süre ile is
tihdam olunurlar. Bu süre sonunda, nahiye mü
dürlüğü için lüzumlu vasıflar bakımından kifa
yetleri vekillik veya valiler tarafından tasdik 
edilenler İçişleri Vekâleti Meslek Kursuna işti
rak ettirilir. Bu kursu da başarı ile bitirenler 

[1] 162 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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I 47 nci maddeye göre asaleten nahiye müdür

lüklerine tâyin edilirler. 
Kurs süresi bir yıldır. Gerek adaylık dev

resinde kifayeti tasdik edilmiyenİer, gerek aday
lığını bitirip de kursta başarı gösteremiyenler 
nahiye müdürlüğüne tâyin edilmiyerek vazife
lerine son verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenlerr.. Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

I 8. — Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 
I 4626 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Bayın

dırlık ve Bütçe komisyonları raporları (1/347) 
l i ] . 

Yüksek Başkanlığa 
I Gündemürbirinci defa görüşülecek işleri ara-
I sında 13 sıra numarasında bulunan Memur Mes

kenleri İnşası hakkındaki 4626 sayılı Kanuna ek 
kanun tasansınm öncelik ve ivedilikle konuşulma
sını rica ederim. 

Maliye Vekili 
I Hasan Polatkan 

I REİS — Tasarının takdimen görüşülmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasarının takdimen görüşülmesi kabul edil
miştir. 

I Tümü hakkında söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
Tasarmın ivedilikle görüşülmesini reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.'.. Kabul 
edilmiştir. 

[1] 167 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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Memur Meskenleri inşası hakkındaki 4626 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Genel Bütçeye dâhil daireler
de çalışan ve münhasıran bu sıfatlarından dolayı 
kendilerine bedelli veya bedelsiz mesken olarak 
tahsis edilmiş binalarda oturan memur ve müs
tahdemlerden emekliye ayrılanlar, istifaen çeki
lenler, başka bir yere nakil ve tâyin olunanlar, 
vekâlet emrine alınanlar, işten menedilenler, kad
ro dolayısiyle açıkta kalanlar ve her ne suretle 
olursa olsun bu sıfatları zail olanlar, tahsis ya
pıldıktan sonra aynı mahalde kendisine, karısına 
veya ıevli bulunmıyan çocuğuna ait evi bulundu
ğu anlaşılanlar ve bunların ölümü halinde bu 
binalarda birlikte oturmakta bulunan aileleri, 
yönetmelikte tâyiin edilen süreler içinde bu ev
leri boşaltmaya mecburdurlar. Bu süre içinde 
boşaltılmadığı takdirde, başkaca tebligata lü
zum kalmadan bu evler vilâyetlerde valilerin, 
kazalarda kaymakamların, nahiyelerde nahiye 
müdürlerinin kararı ile bir hafta içinde zorla 
boşalttırılır. Bu kararlara karşı idari ve kazai 
merciler nezdinde itiraz bu kararların icra ve 
infazını durduramaz. 

Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis 
yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkında da 
yukarıki hükümler uygulanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükmü, katma 
ve özel bütçeli dairelerde, İktisadi Devlet Teşek
küllerinde ve mütedavil sermaye ile idare olunan 
Devlet müesseselerinde çalışan memur, müstah
dem ve işçilere münhasıran bu sıfatlarından do
layı, işbu daire ve müesseseler tarafından tahsis 
edilmiş binalar hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi ktbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Mesken olarak tahsis 
edilmiş olup da bu kanunun neşrinden önce bo
şaltma süresi bittiği halde henüz boşaltılmamış 
olan binalar, tahliye dâvası açılmış olsun veya 
olmasın, yukardaki maddelerde yazılı şekilde 
boşalttırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi ktbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 

meriyete girer. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve tasarı 
kanunlaşmıştır. 

9. — Yeni radyo istasyonlarının kurulması, 
Ankara İstasyonunun tevsi ve takviyesi içn gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kımda kanun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/542) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da 33 ncü sırada bulunan, yeni radyo istasyonla
rının kurulması, Ankara İstasyonunun tevsi ve 
takviyesi için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki kanun lâyihasının diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

REÎS — Teklifi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen' Burhanettin Onat. 
Buyurun. 

Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile 
münakit ödeme Anlaşması hakkındaki tasarı için 
oylarını kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; her zaman bilvesile arzettiğim 
gibi, bugün medeni dünyanın kulağı radyo, gözü 
sinemadır. Bu iki mucize son senelere kadar ayrı 
ayrı ifayı vazife ediyordu. Bugün teknik ikisini 
birleştirdi ve televizyon namı altında insanlık hiz
metine arzetti. Memleketimizde mevcut radyo is
tasyonları imkânın müsaadesi nispetinde halkın 
kültür seviyesini yükseltmeye hizmet ederken, 
maalesef bugüne kadar televizyonun nimetlerin
den mahrum bulunmakta idi. Hükümetimiz yeni 

fi] 244 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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bir teşebbüsü île radyo istasyonlarının sayısını 
çoğaltmaya çalışır ve bunun için huzuru âlinize 
bir kanun getirirken, bundan evvel tesisi için 
bâzı etüdler yapıldığını haber aldığımız televiz
yon işinin ne vaziyette bulunduğu hakkında bize 
izahat verirler ve bu işi de ehemmiyetle ele alır
larsa müteşekkir kalırız. 

REİS — Devlet Bakanı Fethi Çeljkbaş. 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ F E T H İ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaş
lar, televizyon mevzuunda Karşılıklı Emniyet 
Teşkilâtı hakkında ve Amerika'dan bâzı mües
seselerin Türkiye'de teşebbüse geçmelerine ait 
bâzı hususlar bize bildirildi. Fakat yapılan 
temaslar müspet bir safhaya intikal etmeden, 
bunun huzurunuzda, ele alınmış ve behemehal 
neticesi sarih olacak teşebbüsler şeklinde ifade 
edilmesi, doğru değildir. Teşebbüsler bundan 
öteye geçmemiştir. Bu bakımdan teşebbüsün 
müspet bir safhaya intikalinde, müsterih ol
sunlar, televizyon, mühim ölçüde seyircileri için 
terbiyevi ve enstrüktif bir hüviyet arzedecek-
tir. Bu hususta gerekli tedbirler alınır. Fakat 
bugün üzerinde durulan keyfiyet sadece ter
biyevi karakter arzeden telsiz istasyonunun tesi
si hususu değildir, aynı zamanda iktisadi bakım
dan süratle duyurulması lâzımgelen haberleri 
de memleketin muhtelif bölgelerine duyurmak 
imkânını veren istasyonların kurulması key
fiyetidir. Televizyonu ayrı müalâa etmek lâ
zımdır. Bundan henüz alınmış müspet bir neti
ce yoktur. Mâruzâtım budur arkadaşlar. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar Ankara'dan İstanbul Radyosu
nu selâmetle dinlemek imkânı yoktur. Kahire 
Radyosunu gayet vazıh olarak ve berrak ola
rak dini ivebiliyoruz ama İstanbul'umuzun Rad
yosunu diniiyemiyoruz. Onun için bu hususta 
vekilin izahat vermelerini rica ediyorum. (Re
ye reye, sesleri) 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Anka
ra Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi için 
gelecek yıllara geçici tahhütlere girişilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılacak yerlerde yeniden kurulacak rad
yo istasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara 
Radyo İstasyonunun tevsi ve ıslahı için 
(13 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişmeye Başvekil salahiyetlidir. 

Bu madde gereğince girişilecek taahhütler 
karşılığı her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü kısmında hususi bir 
fasla konulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza aksediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek taahhütler 2490 sayılı Artırma, Ek-
sitlme ve İhale «Kanuniyle' ek ve tadil leri 'hü
kümlerine tâbi değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza anzediyoruım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1953 Malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelin Basın - Yaym ve Turizm Umum Mü
dürlüğü kısmının 741 nci (Radyo istasyonları 
yapımı her türlü masrafları) .faslından (50 000) 
lira aynı kanuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü 
kısmında (geçici hizmetliler ücreti) adiyle ye
niden açılan 203 ncü fasla fevkalâde tahsisat 
olarak nakledilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

•GEÇİCİ MADDE 2, — 1963 Malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli 
cetvele Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdür
lüğü başlığı altında 203 ncü (geçici hizmetliler 
ücreti) faslı eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me- J 

riyete girer. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. I 

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

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

Tasarının tümü açık oyunuza a rzedil mistir 
efendim. 

REÎS — Muahede hakkındaki oylama mua
melesi bitmiştir. 

10. — Yeniden bir vilâyet ve dört kaza ku
rulması hakkında kanun lâyihası ve içişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/584) [il] 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum : 

(Yüksek Reisliğe • 
(Yeniden bir vilâyet ve dört kaza kurulması 

hakkındaki kanun lâyihasının, gündemde bu
lunan diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
Etem Menderes 

REÎS — Bu tasarının takdimen görüşülme
sini reyinize arzediyorıım. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden bir vilâyet ve dört kaza kurulması 
hakkında Kanun 

IMADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Banaz, 
Ulu'bey, Karahallı ve Sivaslı nahiye merkezle
rinde birer kaza kurulmuştur. 

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

MADDE 2. — Uşak Kazası kaldırılarak mer
kezi Uşak olmak ve birinci maddede yazılı ka
zalarla Manisa Vilâyetine bağlı Eşme Kazasını 

[1] 251 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ihtiva etmek üzere (Uşak) adiyle bir vilâyet 
kurulmuştur. 

REÎS — Madde hakmda söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (2) sayılı cetvelde dere
ce, aylık ve sayıları gösterilen kadrolar,Dev-
let Memurları Aylıklarının Tevlit ve Teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1953 Malî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cet
velin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

REİS — Madde hakmda söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1953 yılı Muvazene! 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci (kaza 
teşkili masrafları) faslının adı (vilâyet ve kaza 
teşkili masrafları) şeklinde değiştirilmiştir. 

REİS — Madde hakında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kahul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekileri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

11, —• Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında 
kanun lâyihası ve İçişleri ve Geçici Adalet ko
misyonları raporları (1/264) 

REÎS — Ateşli silâhlar hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmelerine devam ediyoruz. Ko
misyona gönderilen maddeler gelmiştir, onları 
ve raporu okuyoruz: 
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Geçici Adalet Komisyonu 

9 . VII . 1953 
1/264 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Heyetin yüce karariyle komisyonu

muza havale edilen ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki kanunun, dikkate alınan önergeleri uy
gun ve mütenazır olarak yeniden tanzim edilen 
7, 12, 13, 14, 15 ve geçici 1 ve 2 nci maddelerine 
ait metinler ekli olarak takdim kılınmıştır. 

Umumi Heyetin yüce tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Geçici Adalet K. Reisi Bu rapor Sözcünü 
Kastamonu Kütahya 
Rifat Taşkın S. S. Nasuhoğlu 

Kâtip 
Zonguldak Bingöl 

Avni Yurdabayrak F. F. Düşünsel 
Çorum Erzurum 

7 nci maddeye muhalifim M. Zeren 
A. Başıbüyük 

Erzurum Gaziantefo 
E. Nutku G. Kmoğlu 

Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkında Kanun 

MADDE 7. — Atşli silâhları ancak: 
il. Hususi kanunlarına göre silâh taşıma 

salahiyetini haiz olanlar, 
12. İcra Vekilleri Heyeti karaariyle silâh ta-

şıyjabileceklerine karar verilen Devlet, Belediye, 
Özel İdare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri me
mur ve hizmetlileri, 

3. İçişleri Vekâletince tesbit ve ^tâyin edile
cek esaslar dairesinde vali veya kaymakamlar 
tarafından verilecek izin vesikasını alanlar taşı
yabilir veya bulundurabilir. 

I Ateşli silâhın münhasıran mesken veya iş ye
rinde bulundurulması maksadiyle yapılan talep 
üzirine ciddî bir mahzur yok ise izin vesikası 
verilmesi mecburidir. Bu vesika ateşli silâhın 
bulundurulmasını tazammun edip taşımaya ce
vaz vermez. 

Ateşli silâhla işlenen cürümlerden biri ile 
mahkûm olanlara hiçbir suretle ateşli silâh taş
mâ  veya bulunduıfıma izni verilemez. 

| Mesken veya iş yerinde ateşli silah bulun
durma için verilen izin vesikası harca tabi de-
ğiljdir. 
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MADDE 12. — Her kini, bu kanunun şü

mulüne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mer
mileri memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder 
veya (bunların memlekete sokulmasına tavassut 
eder veya bunlar 3763, 4374 ve 5591 sayılı ka
nunların hükümleri dışında memlekette imal 
elder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya 
memlekette imal edilmiş olan ateşli silâhları 
bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar 
veya nakletmeye bilerek tavassut ederse ceza 
kanununda daha ağır hükümler mevcut olmadı
ğı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis olu
nur ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermi
leri satanlar, satmaya tavassut edenler satın alan
lar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı 
aydan iki yıla kadar hapis Ve 200 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 14. — Her kim bu kanun hükümle
rine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak ve benzerlerini memlekete sokar, sokma
ya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına tavassut eder veya bunları memlekette 
imal eder veya bir yerden diğer bir yere nakle
der veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut 
ederse altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak ve 
benzerlerini satanlar, satmaya tavassut edenler, 
satın alanlar, taşıyanlar, veya bulunduranlar 
hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve 
benzerlerini kullanma maksadı dışında satanlar, 
satmaya tavassut edenler, satın alanlar, taşıyan
lar veya bulunduranlar hakkında da aynı ce
za hükmolunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun hüküm
lerine muhalif olarak ateşli silâhlarla bunlara 
ait mermileri ve 4 ncü maddede yazılı olan bı
çak ve benzerlerini müsaadesiz ellerinde bulun
duranlar kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren şehir ve kasabalarda üç ay ve sair yer-
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lerde altı ay içinde en yakın zabıta makamına | 
teslime mecburdurlar. Teslim tarihinden itiba
ren üç yıl zarfında sahipleri tarafından izin ve
sikası alınmadığı veya izin vesikasını haiz kim
selere devredilmediği takdirde bunlar Hazineye 
maledilir, ve sahipleri hakkında cezai takibat 
yapılmaz. • 

2637 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ken
dilerine izin vesikası verilmiş olup da müddet
leri henüz bitmemiş olanlar bu kanunun meriye
te girdiği tarihten itibaren birinci fıkradaki 
müddetler içinde izin vesikası almadıkları veya 
kendilerine vesika verilmediği takdirde ellerin
deki vesikalar hükümsüzdür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tara
fından kullanılmakta olup 4 ncü maddede ima
li izne bağlı olan bıçaklar ilgililerin 3 ay içinde 
müracaatı üzerine mahallî zabıtaca damgalanır. 

REİS — Şimdi gelen maddeleri yeniden 
teker, teker okuyup müzakere edeceğiz. 

MADDE 7. — Ateşli silâhları ancak : 
1. Hususi kanunlarına göre silâh taşıma 

salâhiyetini haiz olanlar, 
2. İcra Vekilleri Heyeti karariyle silâh ta

şıyabileceklerine karar verilen Devlet, Belediye, 
özel İdare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri me
mur ve hizmetlileri, 

3. İçişleri Vekâletince tesbit ve tâyin edile
cek esaslar dairesinde vali ve kaymakamlar tara
fından verilecek izin vesikasını alanlar taşıyabi
lir veya bulundurabilir. 

Ateşli silâhın münhasıran mesken veya iş ye
rinde bulundurulması maksadiyle yapılan talep 
üzerine ciddî bir mahzur yok ise izin vesikası 
verilmesi mecburidir. Bu vesika ateşli silâhın bu
lundurulmasını tazammun edip taşımaya cevaz 
vermez. 

Ateşli silâhla işlenen cürümlerden biri ile 
mahkûm olanlara hiçbir suretle ateşli silâh taşı
ma veya bulundurma izni verilemez. 

Mesken veya iş yerinde ateşli silâh bulundur- I 
ma için verilen izin vesikası harca tâbi değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Her kim, bu kanunun şümu
lüne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
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memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya 
bunların memlekete sokulmasına tavassut eder 
veya bunları 3763, 4374 ve 5591 sayılı kanunla
rın hükümleri dışında memlekette imal eder ve
ya bu suretle memlekete sokulmuş veya memle
kette imal edilmiş olan ateşli silâhları bir yerden 
diğer bir yere nakleder veya yollar veya naklet
meye bilerek tavassut ederse Ceza Kanununda da
ha ağır hükümler mevcut olmadığı takdirde bir 
yıldan üç yıla kadar hapsolunur ve 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermile
ri satanlar, satmaya tavassut edenler, satın alan
lar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve 200 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

REİS —• Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Her kim, bu kanun hüküm
lerine muhalif olarak 4 ncü maddede yazılı olan 
bıçak ve benzerlerini memlekete sokar, sokmaya 
teşebbüs eder veya bunların memlekete sokul
masına tavassut eder veya bunları memlekette 
imal eder veya bir yerden diğer bir yere nak
leder veya yollar veya nakletmeye bilerek ta
vassut ederse altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılır. 

KÂMİL TAYŞI (Diyarbakır) — Aziz arka
daşlarım, Hükümetimiz ateşli silâhlar tasarısını 
bir zaruretin icabı ve umumi efkârın tazyiki 
karşısında hazırlıyarak Meclisi Âliye sunmuş 
olduğu bir hakikattir. O halde bu kanun tasa
rısı ile vatandaşlar arasında ateşli silâhlar yü
zünden husule gelen huzursuzluğu önlemek de
ğil, bunun âmil ve sebeplerini kökünden söküp 
atacak kayıt ve hükümleri ihtiva etmesi ile va-

I tandaşları arzu ettikleri huzur ve sükûna ka
vuşturmak gerekir. Tasarının cezai müeyyide
leri bugünkü hali ile bu gayeyi teminden ve 
maksada ulaşmak durumundan çok uzaktır. 
Yüriyecek kanunun milletin içtimai bünyesine 
uygun olması ile yürümesi mümkündür. Bün-

[ yemizdeki içtimai hâdiselerine iyice nüfuz ede-
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bilmek için üç seneyi tecavüz eden iktidar ha
yatımıza bir göz atmak lâzımdır. 

Hepinizin yüksek malûmudur ki, 15 Mayıs 
1950 de iktidarın tebdili ile zamanı idaremizin 
ilk safhasında - ki buna intikal devri diyoruz -
Af Kanunu çıkarılıncaya kadar gerek idari ve ic-
rai tekmil Devlet mekanizmasında vazifeli va
tandaşlar fevkalâde endişe ile vazifelerine âza
mi titizlikle bağlı ve faal, muntazam ve mutta
rit mesailerini ifa ederken, bir tarafta muhalif 
parti teşkilâtı, diğer tarafta vatandaşlar içinde 
gafil ve suiniyet sahipleri beyler, ağalar, dinî 
akidelere bağlı ve sahip olmayıp sırf eerri 
menfaat temini, gayesi olan şeyhler, iktidarı
mızın ne şekilde hareket edeceğini tâyin ve 
takdir edemediklerinden sinmişlerdi. 

öbür tarafta, namuskâr vatandaşlar da, hür
riyetlerine kavuşma zevki içinde serbestli kelâm 
ve hürriyeti kâmilelerinden emin ve memnun iş 
gücüne var 'kuvveti ile sarılmış zengin olma 
korkusundan kurtulmuş malî kudret ve serveti
ni gelir kaynaklarına yatırmış ve sâyü gayreti
ni artırarak ve çalışarak aile saadeti tatmış ve 
yuvasının emin ve müstarih ve ılık havası için
de inkılâptan memnun Devlete inanı, emniyeti 
tam bir devir yaşarken; 

1. Af Kanununun çıkarılması; 
2. Devri sabık yaratmıyacağız teminatı, 

sakıt iktidar mensuplarının endişelerini bertaraf 
etmiş, fiilinin cezasını görmiyen bu zümre ağır 
ağır harekete başlamış ve secim arifesinde ve 
seçim kampanyasında... (Gürültüler) 

REÎS — Görüyorsunuz ya Meclis de müsa
ade etmiyor. (Madde ile alâkası yok, sesleri). 

KAMÎL TAYŞI (Devamla) — Efendim ben 
silâhların nereden gelmiş olduğunun izahını ya
pıyorum. 

REÎS — O kısmı atlayın da lütfen madde 
ile alâkalı kısmı okuyun. 

KÂMÎL* TAYŞI (Devamla) — Peki efendim. 
Yine Af Kanunundan istifade ederek ana va
tana hududu millî haricinden avdet eden vatan
daşlardan... (Gürültüler, madde ile alâkası yok, 
sesleri) 

REÎS — Rica ederim Kâmil Beyefendi, mad
de ile alâkalı kısmı okuyunuz. 

KÂMÎL TAYŞI (Devamla) — Müsaade bu
yurun, efendiler. Memleket nereden silâhlandı, 
onu arzedeceğim. 
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[ REÎS — Madde ile alâkalı kısmı lütfen söy

leyin efendim. 
KÂMÎL TAYŞI (Devamla) — Peki peki. Ta

sarı bu noktadan da noksan hüküm ifade etmek
tedir. Cezai hükmün adlî hakka dayanması ve 
müessir olması esastır. O halde ateşli silâhların 
cinayet fiilini ikadaki suhulet ve şiddetine göre 
cezaların da değişmesi gerekli olduğu kanaatin
deyim. İzinsiz av silâhı taşıyanlar bir sene, 
memnu bıçakları taşıyanlar üç sene, tabanca 
taşıyanlar beş sene ve harb silâhları ile vatan
daşları öldürenlere idam hükümlerinin kanu
na konmasını cemiyetimizin selâmeti ve hal
kımızın huzuru namına Heyeti Umumiyenizden 
rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Şifahi olarak arz ve beyan ettiğim ve Mec

lis beyanatına geçen mucip sebeplere dayana
rak 14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Kâmil Tayşı 

Madde 14. — Bu kanunda yazılı istisnalar 
dışında ateşli silâhlardan izinsiz, vesikasız ta
banca taşıyanlar beş sene, evinde bulunduran
lar üç sene. 

Harb silâhlarını taşıyanlar «küçük çaplı 
mavzer, otomatik tabanca ve benzeri» ve elinde 
yakalananlar 15 sene, evinde bulunduranlar on 
sene ve bu harb silâhlariyle cinayet işliyenler 
idam hükmü ile mahkûm edilirler. 

Bir vatandaşı mağdur etmek maksadiyle va
tandaşın evine harb silâhları saklıyarak ihbar 
eden ve ettirenler ve bu fiili zabıta ve Adliye 
tahkikatiyle sabit olanlar kanunda yazılı ceza 
ile cezalandırılırlar. 

REÎS — Komisyon iltihak etmiyor. Değiş
tirgeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. .Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak 
ve benzerlerini satanlar, satmaya tavassut eden
ler, satın alanlar, taşıyanlar, veya bulunduran
lar hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 
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Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve I 

benzerlerini kullanma maksadı dışında satanlar, 
satmaya tavassut edenler, satın alanlar, taşıyan
lar veya bulunduranlar hakkında da aynı ceza 
hükmolunur. 

REÎS — Hayri Tosunoğlu buyurun. 
HARRÎ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, kabul buyurulan 7 nci mad
dede yalnız ateşli silâhların üç noktada Hükü
metçe taşıyanlara müsaade verileceği sarahatle 
yazılı ise de bıçak hakkında müsaade verilece
ğine dair bir sarahat yoktur. Kanunun birinci 
maddesinde bıçakların taşınması sureti katiye- ı 
de menedildiği gibi müzakeresine geçmiş oldu
ğumuz 15 nci maddede de katî olarak bıçak ta
şımanın memnu olduğu ve ceza tahdidi altında 
bulunduğu, açıkça görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur 
ki Anayasa gereğince can, ırz, mal emniyeti ve 
bu emniyete vâki olacak taarruzun her vatan
daş tarafından def salâhiyeti, kanunen verilmiş 
bir haktır. Birçok ormanlık mıntakalarda yaşı-
yan, yurdunu, bilhassa münferid dağ köşelerinde 
yatmak mecburiyetinde kalan vatandaşlar birçok 
vahşi hayvan veya şahsi düşmanlarının hücu
muna mâruz kaldıkları zaman en basit nefsi 
müdafaa vasıtası olan biçak taşıma hakkını, bil
hassa kırlarda da görüldüğü takdirde bunun 
doğrudan doğruya bir ceza tehdidi altında bu
lundurulması keyfiyetini, yüksek nazarlarınıza 
arzederim. 

Bu hususta münakaşasını, müzakeresini yap
makta olduğumuz 15 nci maddenin, iki fıkradan 
ibaret olan 15 nci maddenin birinci fıkrasiyle 
ikinci fıkrası arasına bir fıkra eklemek suretiyle 
«köylerde, kırlarda, tek evlerde ikamet edenler 
bu ikametleri müddetince nefsi müdafaa veya 
köylülük icabı kendisine lâzım olan normal bı
çaklar, teşhir edilmemek ve şehir ve kasabalara 
sokulmamak şartiyle taşınması müstesnadır. Bu 
maksatla bıçak taşıyanların şehir, kasaba ve 
pazarlara gidiş ve gelişlerinde en yakın zabıta 
karakoluna müracaatla bıçaklarını derhal mak
buz mukabilinde teslim ve gidişlerinde geri almak 
mecburiyet ve salâhiyetindedirler.» kaydiyle bu
nu, bir nizam tahtında taşımak salâhiyetini köy
lülere vermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, 
katiyetle bıçak taşımamak ve bunun kanuni ceza 
tehdidi altında bulundurulması neticesini taşı
yan bu madde, bu şekilde kabul edilecek olursa, | 
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tatbikatta kanun hilâfına vatandaşların birçok
larının yine biçak taşımak mecburiyetiyle bıçak 
taşımaları karşısında kanunun bu maddesinin 
işlemiyeceği kanaatindeyim. Bu hususta bir 
önerge veriyorum. Kabulünü istirham ederim. 

KOMİSYON ADINA SÜLEYMAN SURURÎ 
NASUHOĞLU (Kütahya) — Muhterem arka
daşlar, bu kanunla menedilen bıçaklar, şu bı
çaklardır; «Memleket içinde kama, hançer, sal
dırma, şişli baston, sustalı çakı ve benzerleriyle 
sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnu
dur.» Birinci madde gereğince bunların mem
lekete sokulması, imali, satılması, satmalın-
ması, taşınması veya bulundurulması, her ne su
retle olursa olsun, menedilmiş'tir. Bunların ha
ricinde kalan mutfa'kta, tababette kullanılanlar 
ziraatte istimal edilenler bu kanun hükümlerine 
tâbi değildirler. Binaenaleyh memnu olmıyan bu 
ıgibi bıçakları çiftçi de istediği gibi kullanacak, 
taşıyacak ve bunlar imal ve serbestçe ithal olu
nacaktır. Tamamiyle menettiğimiz bıçaklardan 
bir sanatın veya meslekin icrası için kullanılma
sı zaruri bulunanların imaline zabıtaca müsaa
de edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça 
satışa çıkarılamaz. Yani demin tadat ettiğim bı
çaklardan bir meslek ve sanatın icrası için kul
lanılması zaruri olanlar varsa, bunlara ancak 
zabıtaca damgalanmak suretiyle izin verilecek
tir. Binaenaleyh bugün içinde bulunduğumuz 
durumu madde tamamen karşılıyacak mahiyet
tedir, teklifin reddini istirham ederim. 

HAYRİ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — Bir 
sual, ucu sivri bıçak tâbirinden yarın tatbikatta 
birçok aksaklıklar olacaktır. Binaenaleyh, bu tâ
birden maksut olan mâna nedir?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜLEYMAN SU-
RURİ NASUHOĞLU (Devamla) — Ucu sivri
den maksat, ucu sivri bıçaktır. Bunda tereddüt 
edilirse ehlivukuf ile halledilir. 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Vazgeçtim. 
REİS — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Ka

nunun 15 nci maddesinin iki fıkrası arasına 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif eyle
rim. 

Kastamonu Mebusu 
H . Tosunoğlu 
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«Köylerde; kırlarda tek evlerde ikamet 

edenlerin, bu ikametleri» müddetince nefsi mü
dafaa veya köycülük kabı kendisine lâzım olan 
normal bıçakların teşhir edilmemek ve şehir ve 
kasabalara sokulmamak şartiyle taşınması müs
tesnadır. Bu maksatla bıçak taşıyanlar şehir, 
kasaba ve pazarlara geliş ve gidişlerinde en ya
kın zabıta karakoluna müracaatla . bıçaklarım 
derhal makbuz mukabili tesldme ve gidişlerinde 
geri almaya mec'bur ve salahiyetlidirler.» 

REİS — Değiştirgeyi dikkate alanlar işaret 
buyursunlar... Almıyanlar... Değiştirge redde
dilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 

'MADDE 16. — Bu kanunun şümulüne giren 
maddelerin ithali hususunda, 1918 sayılı Kanun
la ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri saklıdır. 

KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞCÎ-
OĞLU (Çanakkale) — (Saklıdır) kelimesi 
(mahfuzdur) olacak. 

REJÎS — Maddenin sonundaki (saklıdır) ke
limesi yerine (mahfuzdur) şeklinde tashih ya
pılmak suretiyle.maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

'GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun hüküm
lerine muhalif olarak ateşli silâhlarla bunlara 
ait mermileri ve 4 ncü maddede yazılı olan 'bı
çak ve-benzerlerini müsaadesiz ellerinde bulun
duranlar kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren şehir ve kasabalarda üç ay ve sair 
yerlerde altı ay içinde en yakın zabıta maka
mına teslime mecburdurlar. Teslim tarihinden 
itibaren üç yıl zarfında sahipleri tarafından izin 
vesikası alınmadığı veya izin vesikasını ıhaiz 
kimselere devredilmediği takdirde bunlar Ha
zineye maledilir ve sahipleri hakkında cezai ta
kibat yapılmaz. 

2637 jöyılı Kanun hükümlerine tevfikan 
kendilerine izin vesikası verilmiş olup da müd
detleri henüz bitmemiş oLanlar bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren birinci fık
radaki müddetler içinde izin vesikası almadık
ları veya kendilerine vesika verilmediği takdir
de ellerindeki vesikalar hükümsüzdür. 
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ıZİHNl URAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar; ben, geçici maddeye iki bakımdan te
mas etmek istiyorum. Evvelce kabul ettiğiniz 
8 nci madde hükmüne göre bâzı mıntakalarda 
Vekiller Heyeti kararı ile lüzumlu görülen yer
lerde valilere toplu olarak halkın elinde silâh 
'bulundurulmasına ve silâh vesikası verilmesine 
karar verebilmek salâhiyeti verilmişti. Şimdi 
geçici maddenin :birinci fıkrası ile kabul edi
len esastan, yani tasarıda silâh taşıma ruhsatı 
verilmiş olan eşhastan gayrı bilûmum elinde 
silâh bulunduranlar ve bu tasarıya göre tes
lim edilmesi iktiza eden bıçakları, topyekûn 
kasaba ve şehirlerde 3 ay zarfında en yakın 
mahallî karakollara, zabıta âmirlerine teslim 
etmek mıeofenriyetindedifriıer. Köyler de 6 ay zar
fında bu teslimi yapmak mecburiyetindedirler. 

(Bu şekle göre 8 nci madde mucibince Ve
killer Heyeti karariyle silâh bulundurıma ve 
taşıma salâhiyeti topyekûn o mmtakaya veril
diği takdirde, geçici maddenin birinci fıkrası 
hükümleri mucibince ferden ferda vesika alma
mış olanların silâhları alınacağı için 8 nci 
madde mucibince Vekiller Heyetinin karariyle 
silâh 'bulundurma ve taşıma topyekûn ref 'edil
miş oluyor. Onun için 8 nci maddeye muvazi 
olarak birinci fıkraya, 8 nci madde mucibince, 
bâzı mm/takalarda' silâh baıluradurulmaısn veya1 

taşınmasına müsaade edilen yerler için geçici 
birinci maddedeki üç aylık ve köylerde altı ay 
zarfında zabıta âmirlerine silâh teslim etme 
mecburiyeti Vekiller Kurulunca, 8 nci madde
ye muvazi olarak, lüzum göreceği yerlerde 
muvakkat veya daimî olarak tehir edilebilir, 
kaydının geçici maddeye bir fıkra ilâvesi su
retiyle kabulünü istirham ediyorum. 

Benim seçim mıntakamdan 'buna ait misaller 
vermek istiyorum, fakat buna lüzum görmüyo
rum. 

/Yani, 8 nci madde kabul edildiğine göre. 
bu maddeye bu yolda bir fıkra eklenmesini is
tirham ediyorum. Mâruzâtımın birisi budur. 

İkincisi de şudur : Bu geçici maddenin bi
rinci fıkrası İçişleri Komisyonunda müzakere 
edilirken bâzı arkadaşlarla mutabık kaldığımız 
bir nokta var; geçici maddenin birinci fıkrası. 
topyekûn silâh vesikası almamış olanlar için bu 
kanuna göre gerek bıçaklar, gerek ateşli silâh
lar olsun, Ceza Kanununun bugünkü cari hü
kümlerine göre memnu silâh olsun topyekûn 
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millî savunma emrine teslim edilmek üzere ma- I 
hallî zabıta âmirlerine teslimini mutlak bir şe
kilde emretmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, Ceza Kanunu hükümlerine göre 
memnu silâh saklamak, taşımak, yasaktır. 

Ceza Kanununa göre her nerede memnu silâh 
görülürse Devletin nam ve hesabına alınır ve 
hiçbir veçhile buna sahibi müdahale edemez. 

Ceza Kanunu hükümlerine ve ilgili mevzua
ta göre memnu olmıyan silâhları ise, tıpkı mem
nu olan silâhlar gibi, Devlete mal etmenin doğ
ru olmadığı kanaatindeyim, içişleri Komisyo
nunda bâzı arkadaşlarla mutabık kaldığımız 
veçhile, şahsi kanaatıma göre arzediyorum, bu 
şekilde olursa adaletin icaplarına tamamen ria
yetkar olmuş olmuyoruz, kanaatindeyim. Bu
gün Ceza Kanununun hükümlerine göre memnu -
silâhları gayet tabiî ki taşınması ve saklanması 
yasak olup vatandaşta bulunudğu andan itiba
ren Devlet namına zaptedileceğini bildiği için, 
mal Devletin addedildiği için bunu geçici mad
denin birinci fıkrasiyle bugün teslimini iste
mekte gayet tabiî ki Devlet tamamen haklıdır. 
Fakat kendisinin malı olduğunu bildiği, yasak 
olmıyan silâhlarla bıçakları, bugün yeniden çı
karılan bu hükümlerle topyekûn hiçbir bedel 
vermeden ve lâalettayin meşru bir malı olarak 
kabul etmiş olan vatandaşlar için, kabul etmek 
lâzımdır ki, bedelsiz teslim ağır gelecekttir. 
Tatbik edilir kanundur, fakat biz istiyoruz ki, 
topyekûn, Devlet olarak fert için tatbik edeceği
miz usullerde ve yapacağımız muamelelerde çok 
etraflı olarak düşünüp, adaletin icapları ne ise 
onu yerine getirelim. Tasarıda kabul edilen bı
çaklarla memnu olmıyan silâhların bedel'i de o • 
kadar fazla tutacak değildir. Memnu olanlar, 
tabiî pahalıdır. Benim istirhamım, İçişleri Ko
misyonunda da etraflı olarak konuşmuş ve bâzı 
arkadaşlarla da mutabık kalmıştık, Ceza Kanu
nuna göre memnu olmıyan silâhlarla bıçaklar için 
teslim edenlere, bedelleri ne ise onu verelim. Bu
nun takdirini de mahallî sulh mahkemelerine bı- j 
rakacak olursak Devlete pek o kadar yük tahmil 
etmiyecektir, Bu suretle adaletin icaplarım ye
rine getirmenin muvafık olacağı kanaatindeyim. 
Bir önerge veriyorum. Ek bir fıkra ile bu geçi
ci maddeye hüküm ilâvesini rica ediyorum efen- j 
dim 

REİS — Ahmet Gürkan buyurun. ; 
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AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, hepimiz takdir ederiz ki, çıkardığımız 
kanunların tatbik kabiliyeti olmazsa o kanunlar 
haşivleşir. Muvakkat maddenin «1» nci fıkrasını 
aynı şekilde haşivleşeceklerden görüyorum. Bu
güne kadar evinde silâh bulunduran insan bu 
silâhı suç. olmadığı için almış, "saklamış ve bu
lundurmuştur. Hukuk bakımından bir defa pa
rasını verip silâhını almış olan bir insanın elinde
ki silâhı yeni konulmuş olan müeyyidelerle bilâ-
bedel almak doğru bir şey değildir. Zaten bugü
ne kadar evlerinde bulunan silâhların da esasen 
müseccel olmaması, bilinmemiş bulunması bu işte 
vatandaşı silâhını teslime değil silâhı için vesi
ka almaktan dahi çekindirecektir. Bendeniz bu 
birinci fıkranın lüzumsuzluğuna kaniyim, bina
enaleyh bu geçici maddedeki birinci fıkranın 
tamamen kaldırılmasını teklif ediyorum. 

REÎS — Sadettin Karacabey. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar, kanun emrettiği vasıfları 
haiz olmıyan bıçaklar bugüne kadar yapılagel-
mektedir. Nitekim seçim mıntakamm bilhassa 
bıçak yapan bölgelerinde böyle, yapılmış binler
ce bıçak dükkânlarda bulunmaktadır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu bıçak maddesi değil Sadettin Bey, ateşli si
lâhlar maddesidir. (Bıçak da dâh'il sesleri) 

SADETTİN KARACABEY (Devamla) — 
Bu hususta misal olarak Bursa'yi arzedeceğim. 
Büyük bir çarşıda binlerce dükkân bıçak yap
makla meşguldür. Bunların elinde binlerce bı
çak mevcuttur. Bunlar tazminata tâbi tutulma
dığı takdirde bu millî servet, ne olacaktır? Ev
safı değişebilir. Fakat oluklu olarak yapılmış bir 
çok bıçaklar mevcut olduğuna göre, bunlara bir 
bedel verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim 
ve Zihni Bey arkadaşımızın fikrine aynen ben 
do iştirak ediyorum; 

ADALET KOMİSYONU ADINA SÜLEY
MAN SÜRURİ NASUHOĞLU (Kütahya) — 
Evvelâ Zihni Bey arkadaşımızın iki noijşta hak
kındaki itirazlarına cevap arzedeyim. 

Bakanlar Kurulunca bâzı mmtakalardaki, 
halka dağıtılmış silâhlar, bu kanunun 8 nci 
maddesi hükümlerine dayandığı için, geçici 
maddenin birinci fıkrasındaki, Bakanlar Kuru
lu karariyle verilen salâhiyete istinaden dağıl-
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«Hf okm söâMa*a tesir fetjariyeae'ktii». teklif I 
ai tmiş oton maddeden M mâım §ıtem%&. BM-
fcis kr^laaiimj^eBğı mSnası ejkfcr. 

İkinci ntiHfe;. %%. klffîtft& ttfahaîft blârltk 
izinsiz ellerde silâh (bulunduranların teslim faıec-
#*&iyâ&fe %$mh .- M a a ş l a r , şayet hafif, 
#$£fe ifer J^Srt^ı ^öhr&âan flffv'e %tinîş bûîunu-
£««&. t İ f a t e %arfHiftdim ıfcfcaren t ç yfl zar- j 
fında sahipleri tarafından Mn vîeslKası aftnmâ--
S # v%yl 'Wh tesifcfagBft naîz Kmselere ttevir 
edilmediği takdirde bunlar Hazineye mâleffi-
îîr ve sahipte** hakfcfflğla cezai folSbat yapıl
maz. » Yaîüi îfeç olarafc MtlûridûrmakVa olduk
ları silâhlarıfft teslim l&meleri h&İıhde bunu suç 
olmaktan çıkardığımız gibi sahipleri tarafın
dan izin alınmasını veya izin alan bir başkasına 
devredilmesini de bu madde ile kabul etmiş bu
lunuyoruz. I 

: i 
İZZET AKÇAL (Rize) — Üç ay mı, üç sene 

mi? 
KOMtSYON SÖZCÜSÜ SÜLEYMAN SÜ-

RURl NASUHOĞLU (Devamla) — Şehir ve 
(kasabalarda üç ay onun haricindeki yerlerde 
6 ay içerisinde... 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Alınırsa be
del yoktur. 

1 KOMİSYON SÖZCÜSÜ SÜLEYMAN SÜ-
RURİ NASUHOĞLU (Devamla) — Şehir ve 
kasabalarda 3 ay, diğer yerlerde 6 ay ve bir de 
3 seneyi kabul ettik. 

Bıçaklar meselesine gelince; 4 ncü maddenin 
ilk frkrasmda sayılan ve demin arzettiğim bı- j 
çaklarm dışında kalanlar, hiç bir kayda tâbi 
değiller ve geçici 2 nci maddede « bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanat er
babı tarafından kullanılmakta olup 4 ncü mad
dede imali izne bağlı olan bıçaklar ilgililerin 
3 ay içinde müracaatı üzerine mahallin en bü
yük Mülkiye amirince damgalanır. Kanunun j 
yürürlüce girdiği tarihte ev levazımatmdan 
olarak Jpllanılmakta olanlar bu hükümden ha
riçtir) diye bir hüküm daha vardır. 

Bu itibarla önergelere iştirak etmiyoruz. J 
ZİHNÎ URAL (Çoruh) — Muhterem arkadaş

lar ; ^İzcü arkadaşımız, 8 nci maddede kabul 
edilen, Vekiller Heyeti kararı ile bâzı mıntaka-
larda halkın elinde silâh bulundurmak ve taşı
mak yetkisi verilmiş olanlara tesir etmiyecektir | 

,®53 t> :•* 
feiâisde ifrfd 4mytfrt*iâ&Y. t fcci maddede, halka 
•d*g&ılac»k Ssöâh *mevz%a diye bir sey yoktur. 
Elinde ftulunftSHfş vey&b8t &er ftaftgi bir şekilde 
tetfari&fta iftuyân Idftfltift ^örnaSş •eşfias* toplu 
ote&k sMh. ^unduirftıay*, ve taştteaya Vekiller 
fieyetik»*ftrı ^e\^a*r%al«l#et1»r kılınıyor. Bü
roda 3ağiftlnfl$ M r l ^ h yöfcte. t>nun için geçici 
*«fcd&«ift %4Hn%t AtaSÜ m«e#möe vesika almamış 
olanlar, topyekûö, fcttSÖfitılIfrttemftu olsun olmasm 
e» y»k«l «afcıfft âferfrîüe tesHâi etmek mecburi-
yetind&Kr. Vekiller Heyetftiee sekizinci n.adde 
mweibKice silâh d^ğrt^eak Iftîye bir şey yoktur. 
#5z«ti ftrfcadaşiftttz fâam neredeft çıkardı. Geçici 
maddenin biri&ei Mras*, fcfciett^fin şekilde eğer 
tadil edilmezse 8 nci maddenin tatbik yeri yok
tur. 

Bu şekilde yine tekrar ediyorum. Seçim mm-
takam için, meselâ Birinci Cihan Harbinde. İs
tiklal Harbinde tevzi edilmiş bulunan silâhlar 
geçici maddenin birinci fıkrası veçhile, topye-
kûn berveçhi peşin vesika almadığı takdirde 
birinci fıkra mucibince Hükümet tamamen tes
lim almış olacaktır. İndelicap Vekiller Heyeti 
lüzum gördüğü takdirde geçici madde mucibince 
bu silâhları kasabalar şehirlerde 3 ay ve köyler 6 
ay zarfında topyekûn teslim etmiş olacağına 
göre geçici madde, gayet tabiî olarak tatbik edi
lecektir. 8 nci madde, Heyeti Vekile lüzum gör
düğü takdirde - meselâ seçim mmtakamda lü
zum gördüğü takdirde ki, İstiklâl Harbinde lü
zum görülmüştür - elinden geçici madde ile silâ
hı zaten yok, geçici madde mucibince toplanmış. 
müddet zarfında teslim edilmiş. Elde silâh ol
mayınca, bu kanunun hükümlerine göre bâzı 
mıntakalara Heyeti Vekilece silâh dağıtma diye 
bir mevzu yoktur. Ne sekizinci maddede ne di
ğer maddelerde buna dair bir hüküm mevcut 
değildir. 

Bir misal olarak veriyorum, İstiklâl Muha
rebesi sırasında hudut bölgesine verilen silâhlar 
bu şekilde elden çıkacak vtj Heyeti Vekile bu 
silâhların orada bulundurulabilmesinden fariğ 
olmuş olacaktır, ki, bunun neticelerini izah et
meye lüzum görmüyorum, bunu sizler daha iyi 
takdir buyurursunuz. 

Onun için önergemin kabulünü rica ediyo
rum. 

REİS — Açık oyların neticesini arzediyo-
rum : 
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Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko

nomik iş Birliğine dâhil memleketlerle Borç
lanma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5969 sayılı 
Kanunla muaddel 54.36 sayılı Kanunun meriyet 
müddetinin uzatılması hakkındaki kanun lâyi
hasına (249) arkadaş oy vermiştir. (248) kabul, 
(1) ret oyu verilmiştir. Muamele tamamdır, ka
nun (248) oyla kabul edilmiştir. 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Anka
ra Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi için 
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki kanun tasarısına (254) rey verilmiş 
tasan (254) reyle kabul edilmiştir. 

1953 O : 2 
Yeniden bir vilâyet ve dört kaza kurulması 

hakkında kanun lâyihasına (251) rey verilmiş, 
(246) kabul, (3) ret, (2) çekinser vardır. Ka
nun (246) reyle kabul edilmiştir. 

Komisyon. 
SÜLEYMAN SURURl NASUHOĞLU (Kü

tahya) — Geçici madde hakkındaki arkadaşla
rın taleplerini haklı bulduk. Maddeyi yarın sa
bah takdim edeceğiz. 

RElS — Geçici maddeyi komisyona iad<* 
ediyoruz. 

10 temmuz Cuma günü sabah saat 10 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,13 
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Etibank sermayesinin 500 milyon liraya çıkanlması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİ8AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

Âza sayın 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
257 
252 

5 

213 
17 

[Kabul edenler] 
Keşşaf Mehmet Ku^kıı*. 
Yümnü Üresin 

| BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney. 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Eyüp Şahin 
DİYARBAKIR 

Kâmil Tayşı 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğl'a 

OAZİÂNTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

'Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
nalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet nam di Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
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Adnan Menderes 
Ahilya Moşhos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 

KARS 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib D-eniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rif at Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Salih Kalemeioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakk! Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

Kemal Türkoğlu 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail nakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Reşit Kemal Timuroğhı 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
ICemal Atakurt 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 

ÖRDÜ 

Zeki Mesut Sezer 

SlNOB 

Muhit Tümerkan 
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AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynogmılı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 
Halisr öztürk 
Celâl YardıöKft C^ekil^ 

AMASYA 
Kemal Eısen 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu ^ 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce (î.) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Gevec; 
Şevki Hasırcı 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(ti) 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 

Mahmut Güçbilmez (î.) 
Vahit Yöntem-

BURDUR 
Fethi Çelâkbaş, (Vekil) 
Mehmet Erkazancp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Hulûsf Köymeff 
Ali Caniti'Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan AftmsftiBftr 
Süreyya Endik 
Bedi Eıiüsrlfl 
Nihat lyribö* 
Emin Kalafet (Vekil) 
ihsan Kfirasiöğİu 

ÇAN1HRI 
Celâl Beynuk-
Celâl Otman 

ÇORUfl 
Mecit Bumin 

ÇORUM: 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavasliöğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDtRNK 
Cemal Köprülü 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
(Reis V.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.)' 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
(Vekil) 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuöglu 

GÜMÜŞANE 
Halis TokÖerniı' 
Ahmet Kemal VartıiöH 
(t) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisieum-
hur) 
Nihad Reşad Belger 
et) 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
FüroBftn-Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR . 
Halide Edip Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

Abidin TekÖa 
Cemal Ewwa* (İ.) 
Ekrem Bayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibe^ 

KARS 
Fevzi Aktaş 

l Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 

L Mehmet Bahadır 
| Abbas Çetin 

Veyfo Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

t (t) 
KASTAMONU 

, Fahri Beçecteğkı 
Muzaffer Âli Mtrhto 
(I.) 

| Ziya Termen 
I Hamdi Tü*e-

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rızâ  Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
ismet İnönü 
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Mehmet Kulu (t.) 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay (t.) 
Lûti'i Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Eefik Şevket ince (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tûmay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Iliidayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazlıar özsoy 

MARDİN 
* 

Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

B : 105 § 7 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu (I.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay (I.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

. 1953 Ö : 2 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil lmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFÂ 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

[Açık mebusluklar] 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

17 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanuna 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki Okdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümtn 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

verilen reylerin sonucu 
(Kanım kabml •ülmiştâı^ 

Aza sayım : 487 
Rey verenler : 269 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler 34 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 201 
Açık mebusluklar 17 

[Kabul edenler] 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yüranü Üresin 

BİNGÖL ; 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozon 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nuıret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Oigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

Şevki Güneş 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae. 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTBB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Süleyman Kuranel 
AH Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
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Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramasanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Mohos 
Mükerrem Sarol . 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Turkgeldi 
Sani Yaver 

— 481 — 

file:///fjikii�


B : 105 9.7 . 1953 O : 2 
İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Da ban 
Muhiddin Erener 
Tarık (Jürerk 
Necdet lııcekara 
Halil özyörük 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yerce1 o ğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lıîtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay, 
Kemal Ataman, 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

BURSA 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKÖtî 
Kâzım Arar 

Hidayet Aydınej. 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
sııhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Dofran 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kufbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

M ARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyafr Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Pcyr^zoglu^ 

MUŞ, 
Hamda, Dayı, 
Ferit Kılıçlar, 

NİĞDE 
Hadi Anbas-

GİRESUN 
Arif mkmfit: Pamuk-
oğlu 

HATAY 
Abdürrahman* Melek 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Ata!ay 
Tezer Taskıran, 

Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

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

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

ŞttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki ör» 

Hüsamettin Tugaç 
KOCAELİ 

Hüsnü Türkand 
MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü, 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı» 
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıp^lu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARDİN 
Rıza Erten 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

[Reddedenler] 
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Naşit Fnwt 
Atıf Topaloğlu 

ŞEYHİN 

Sinan Tekelioğlu 

& : 165 *.7.İ963 0 : 2 
Cezmi Türk-

SİNO» 
Nuri Sertoğlu 
Server Somunctteğhı 
Muhit Tümerkan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Haindi Orhon 

Cahid Zamangil 
VAN 

Ferid Melen 
Y0ZÖAD 

Avjıi Doğan 

[Beye katılmıyanlar] 
HFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis (I,) 
Salih Torfjlli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce (t.) 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel (î.) 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut- Güebilmez (f.) 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar-
Hulûsi Köymen 
Ali Canib Yöiriem (1.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla* 
Bedi îlnüstm 
Nihat lyribof 

ÇANKIRJ 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğhı 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran, 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

Mehmet Şevki- Yazman 
(Reis V.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç- (1.) 
Şemsettin Günaitay 
Nfthid Pekcan 
Sabit Sağıroglu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
• Fehmi Çobanoğlu 
:Sabri Erduman 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEH-İR 
; Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy-
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kînoğlü 

GÜMÜŞANE 
-Mtai€t< Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 

• Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
jCavit Yurtman 

İÇEL 
Salih İnankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

,Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 

Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Beiger 
do 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabay 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz-
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstüridağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
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İTTftİtt.Aftl&T.t 1 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIEŞEHİE 1 
Osman Bölükbaşı 
Halil Seza* Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Erean 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 

B : 105 9.7 
Mehmet Kulu (t.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (İ.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce ( t ) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
1 Fahri Köşkeroğlu 

. 1953 0 : 2 
ORDU 

Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (1.) 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (1.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

[Açık mebusluklar] 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urf a 1 
Zonguldak 1 

17 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

URPA 
Feridun Ergin 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı -
güler 
Ali Riza înceal-enıdar 
oğlu (t) 

1 Cemal Kıpçak 



S ı İÖ5 9.7 . İ95â Ö : â 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik tş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlanma, 
Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Kanunla mu

addel 5436 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılması hakkındaki Kanuna verilen 
reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler 24Q 
Kabul edenler : 248 

Reddedenler : 1 
Çekinserler 

Rey* katılmıyanlar 221 
Açık mebusluklar 17 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Haradi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
Lûtfi Ülkümen' 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Aiımet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Âşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran I 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL | 
Feridun Fikri Düşünseli 
Mustafa Nuri Okcuoğlu | 

BOLU 
Fahri Belen : 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş j 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

edenler) 
I BURSA 
I Selim Ragıp Emeç 
I Agâh Erozan 
I Selim Herkmen 
I Sadettin Karacabey 
I Hulusi Köymen 
I Halûk Şaman 
I Kenan Yılmaz 
I Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
I Kenan Akmanlar 

Emin Kalafat 
I Nusret Kirişcioğlu 
I Ömer Mart 
t ÇANKIRI 
I Kenan Çığman 

ÇORUH 
I Mecit Bumin 
I Abbas Gigin 
I Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
I Sedat Baran 

Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

L Hakkı Yemeniciler 
I DENİZLİ 

Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 
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ĞÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

tÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
And re Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türk geldi 

tZMÖt 
Mehmet Ald'emir 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayrı Üstündag 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU. 
Galib. Deniz, 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

B j 105 9 
KAYSERİ 

îsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 

\ Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 

\ Saffet Gürol 
|: Tank Kozbek 
İ Muammer Obuz 

i KÜTAHYA 
? Mecdet Alkin 
j Yusuf Aysal 
Besim Besin 

j Hakk! Gedik 
\ Ahmet Kavuncu 
| Remzi Koçak 
j Süleyman Süruri Na
il suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

| MALATYA 
| Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

7 .1953 O : 2 
MANİSA 

Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Ilüdayioğlu 
Ahmet Bozdağ 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SltRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner • 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi KA-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hı dır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala» 
kant 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Eeddedenler] 
NİĞDE 

Necip Bilge 

— 466 — 



B : 105 9.7.1953 0 : 3 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçobap 
Ali ihsan Sâbis ( t ) 
Avni Tan 
Salih TorfiHi 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren (I.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Hâmid Şevket ince (I.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel ( t ) 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Ali Canip Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

[Eeye kat 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Oemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani ' 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Doğan Köymen" 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökm-en 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

ImıyanlarJ 
İÇEL 

Halil Atalay 
Salih Inankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demîralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Men t eş 
Abidin Tekön 
Oemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecio$lu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Pîkri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develıoglu 
Kâmil Gûndeg 

Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdürikadir özbay (I.) 
Lûtfi Sayman (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 



Sadi Mıhçıoğln 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Muhlis Tûmay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uraa 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
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Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

. 1953 0 : 2 
SÎNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil İmre 
Rıfat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

[Açtk mebusluklar] 
Ankara 1 î 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

j Sivas 1 
1 Tekirdağ 1 

Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
7 17 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar 
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
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Yeni radyo istasyonlarmm kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi için ge* 

lecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerraan 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celal Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağııtan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekhv 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanofclu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Baskajı 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

A za sayın 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
256 
256 

214 
17 

(Kabul edenler) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet, özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

— 44 

Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanpğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

39 — 

• 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 

•Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turjrnt 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adate 
thsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moehos 
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Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özderair 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na* 
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbânoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçmftta 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoglu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat ftfandalinci 
Nuri özsan 

I Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

I Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
I Hadi Anbaş 
I Söareyya Dellaloğlu 
I Asım Doğanay 
I Ferit Ecer 
I Fahri Köşkeroğlu 
1 Hüseyin Ülkü 

Halil Nuri Yurdakul 
ORDU 

Refet Aksoy 
I Feyzi Boztepe 
I RİZE 

İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

I Mehmet Fahri Mete 
I Ahmet Morgil 
1 Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
j Muhittin özkefeli 
1 Ferid Tüzel 
j Hasan Fehmi Ustaoğlu 
I Hadi Uzsr 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Batı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekflioglu 

StîRD 
I Baki Erden 

Mehmet Daim* Süalp 
Şefik Türkdo|an 

I Cemil Yardrlfi 

SİVAS 
I Ercüment Damalı 
I İbrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
I Halil İmre 

Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoglu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 

— 470 — 
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[Reye katılmtyanlarj 

AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Ereft 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce (î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel (I.) 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez (t.) 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğhı 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
.Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabdt Sanoğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Cîlfi 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger (1.1 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senini Yürüten 

İZMIR 
Halide Edib Adıvar 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca (t.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A™ 
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Asım «Jündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
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Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (I.) 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Refik Şevket înce (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
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Nadir Nadi 

NtöDE 
Necip Bilge 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçak (I.) 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
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Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAÖ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğh» 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

[Açık mebusluklar] 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

17 
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Yeniden bir vilayet ve dört kaza kurulması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âaa sayısı 487 

Rey verenler 251 
Kabul edenler : 246 

Reddedenler 3 
Çekinserler 2 

Reye katılmıyanlar 219 
Açık mebusluklar 1 7 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâttin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcıı 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pervan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

edenler] 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş. 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 

Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

OÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Denker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
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Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
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KJRKLARELÎ 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğit: er 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Adnan Karaos'manoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

.1953 O : 2 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUÖLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalincd 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 

Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Hüsnü Türkand 
KONYA 

Rifat Alabay 
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[Çekinserler] 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 

[Reye katıîmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kennan 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay (1.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Hâmid Şevket İnce 
(D 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel (î.) 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Ali Fahri îşeri 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat tyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
:Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 

Sani Yaver 
SeniM Yürüten 

ly.MİR. 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(1.) 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
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Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket ince (î.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Ayt'emiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
K«mal Türkoğlu 

Aza Uras 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
. Haşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
, ismail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay (1.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 

[Açık mel 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır X 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavk 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
EıvümPTit. DATÎIAJI 

Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEJCÎR.DAÖ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastımar 

busluklar] 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

17 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Sıka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

S URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğhı 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 

T. B. M, M. Basımevi 



S. SAYISI : 162 
ti İdaresi Kanununun 47 ve 49 ncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve içişleri Komisyonu raporu (1/559) 

TC. 
Başbakanlık M . II . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2564, 6/531 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

il İdaresi Kanununun 47 ve 49 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Vekâletince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . II . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

, > Başbakan 
A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

9 . 6 . 1930 tarihinde kabul edilen 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu, nahiye müdürlerinin 
vekâletin tasdikiyle vilâyetlerce tâyin edilmesi hükmünü vaz'etmiş ve 5442 sayılı İl İdaresi Ka
nunu da bu esası kabul etmiş bulunmaktadır. 

Ancak, valilerin salâhiyet sahaları kendi vilâyetleri çerçevesiyle mahdut bulunduğu cihetle na
hiye idaresinin başında bulunan nahiye müdürlerinin tahvil ve nakilleri ekseriyetle bidayeten tâ
yin edildikleri vilâyet hudutları dâhiline inhisar etmekte ve binnetice memuriyet hayatlarının mü
him bir kısmı hattâ bazen tamamını bir vilâyetin muhtelif nahiyelerinde geçirmek vaziyeti hâsü 
olmaktadır. 

Bir idari cüzütamm başında bulunması dolayı siyle zamanla bilgi ve görgüsünü artırması icabe-
den ve fakat tesadüfen nispeten geri ve meslek bakımından olgunlaşma imkânlarından mahrum bir 
muhitte vazife almış olan nahiye müdürlerinin istidatlarının inkişafına ve zamanla meslekî for
masyon iktisap etmelerine imkân verecek bölgelere nakillerine ekseriya imkân vermiyen bu hükmün 
tatbikatta görülen bu mahzurunu izale ve bu memurların tahvil ve nakillerinde seyyaliyet temin 
etmek üzere esasen sicilleri ve zatişlerine ait bütün muameleleri vekâletçe tedvir edilmekte bulunan 
nahiye müdürlerinin vekâletçe vilâyet emrine tâyin edilmeleri uygun görülmüş ve bu maksatla İl İda
resi Kanununun 47 ve 49 ncu maddelerini değiştiren kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Bu tasarıya göre; İl İdaresi Kanununun 49 ncu maddelerini değiştiren kanun tasarısı tanzim 
edilmiştir. 

Bu tasarıya göre; İl İdaresi Kanununun 49 ncu maddesindeki vasıf ve şartları haiz olanlar bida
yeten nahiye müdürlüğü adaylığına tâyin edilerek muayyen staj müddetini ve İçişleri Vakâletin-
deki meslek kursunu muvaffakiyetle ikmal ettikten sonra yetiştirme ve ikmal kaynaklan- vekâletler 
veya tüzelkişiliği haiz umum müdürlüklere bağlı olup vilâyet umumi teşkilâtı içinde birden faz
la istihdam yerleri bulunan diğer meslek memurlarından 8 nci maddenin B fıkrasına dâhil olanlar 
gibi asaleten vilâyet emrine tâyin edileceklerdir. Bunların istihdam mahalleri vilâyetçe tesbit ve 
vilâyet dahilindeki nakil ve tahvilleri ve vilâyetçe yapılacağı gibi lüzum hâsıl olduğu zaman vekâ
letçe başka vilâyetler emrine nakil ve tahvilleri imkânı sağlanmış olacaktır. 



içişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/559 
Karar No. 53 

27 ,11 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

İl idaresi Kanununun 47 ve 49 ncu madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası, 
içişleri Vekâleti temsilcisinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü: 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında açık
ça belirtilen ve nahiye müdürlerinin bilgi ve 
görüşlerini artırmak, meslek 'bakımından daha 
olgun bir hale getirilmekle beraber lüzum ve 
zaruret halinde, emrinde bulunduğu vilâyetten 
başka vilâyet emrine verilmesini mümkün kıl
mak maksadiyle tâyin, nakil ve tahvillerinin İç
işleri Vekâletince yapılması gayesiyle lâyihanın 
hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak, müdürlerin staja ve kursa şevkleri 
dolayısiyle nahiyelerin, uzun müddet açık tutul
ması komisyonumuzca temenniye şayan görüle
rek, bu hususun raporumuzda belirtilmesi uy
gun görülmüş ve Hükümet metni aynen kabul 

edilmiştir. 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Riyasete sunulur. 

içişleri Komisyonu Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Sözcü Kâtip 
izmir Muğla 

P. Arat Y. Başer 
Balıkesir Bursa 

8. Başkan A. Aybar 
İsparta Isatnbul 

Reis Vekili 
Bursa 

N. Yîlmaz 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Bursa 
A. Erozan 
Kütahya 

T. Tola C. TürkgeUİ Y. Aysal 
Kütahya Niğde 
B. Besin F. Ecer 

Van 
1. Akın A. 

Samsun 
M. özkefeli 

Zonguldak 
Yurdabayrak 

( S. Sayısı : 162 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ti idaresi Kanununun 47 ve 49 ncu maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 10 . VI . 1949 tarihli ve 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 47 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nahiye müdürleri İçişleri Vekâletince 8 nci 
maddenin B fıkrasına göre valilikler emrine tâ
yin olunurlar. 

MADDE 2. — Sözü geçen Kanunun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yukardaki maddede yazılı vasıfları ve Me
murlar Kanununun tesbit ettiği diğer şartları ha
iz olanlar İçişleri Vekâletince nahiye müdürlü
ğü adaylığına tâyin olunarak Vekâletin merkez 
ve vilâyetler teşkilâtında 6 ay süre ile istihdam 
olunurlar. Bu süre sonunda nahiye müdürlüğü 
için lüzumlu vasıflar bakımından kifayetleri ve
killik veya valiler tarafından tasdik edilenler 
İçişleri Vekâleti Meslek Kursuna iştirak- ettiri
lir. Bu kursu da başarı ile bitirenler 47 nci mad
deye göre asaleten nahiye müdürlüklerine tâyin 
edilirler. 

Kurs süresi bir yıldır. Gerek adaylık dev
resinde kifayeti tasdik edilmiyenler, gerek aday
lığını bitirip de kursta başarı gösteremiyenler 

nahiye müdürlüğüne tâyin edilmiyerek vazife
lerine son verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu 
lera Vekilleri Heyeti 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
<S*. Ağaoğlu 

kanun hükümlerini icraya 
memurdur. 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. Yırcah 

( S. Sayısı : 162 ) 
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S. SAYISI : 167 
Memur Meskenleri inşası hakkındaki 4626 sayılı Kanuna ek ka

nun lâyihası ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/347) 

T . c . • ' • : ' . ' - . ' ; * 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2252, 6/517 ' ' 
Büyük Millet Mecilisi Yüksek Başkanlığına 

Memur Meskenleri înşası hakkındaki 4626 Sayılı Kanuna ek olarak Maliye Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . T . 1952 tarihinde Yüksek Meelise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, - , . . , ' " - * A. Menderes 

- - - • • « « • * - - - . ' - • GEREKÇE 

Yaptırılmış olan memur konutlarının idare, kira ve tamir işlerine dair Bakanlığımızca hazır
lanan ve 4626 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne müsteniden Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilen Memur Konutları Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinde : 

1. A) Çekilen, emekliye çıkan veya çıkarılan. Bakanlık emrine alınan, işten menedilen, 
genel veya Özel hükümlere göre memurluktan çıkarılmasına karar verilen, başka il veyahut ilçede 
bir memuriyete tâyin olunan memur, bu işlemlerin tekemmülü tarihinden itibaren bir ay, 

B) Bu yönetmelik hükümlerine riayet etmiyenlerle bu yönetmeliğin 4 ncü maddesinde yazı
lı nitelikleri kaybedenler, 3 neü maddede yazılı merciler veya daireler tarafından keyfiyetin 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde, 

2. Memurun ölümü halinde ailesi fertleri, ölümün vukuu tarihinden itibaren 3 ay içinde, 
tşgallerindeki konutu tahliye ederler, denilmektedir. 
Yönetmeliğin âmir olan bu hükmüne rağmen 1946 tarihinden beri cereyan eden tatbikatta me

mur konutlarında oturmakta iken çekilen, emekliye çıkan veya ayrılan ve Bakanlık emrine alı
nan veya işten menedilen, başka il veya ilçelerde vazife alan memurlardan mühim bir kısmının 
yönetmelikte derpiş edilen müddetler içinde konutu tahliye etmediği görülmüş, bizzarurc her ko
nut için bir tahliye dâvasının açılması icap eylemiştir. 

Adalet teşkilâtının iş hacmi ile mütenasip olmıyan kadroları bu gibi dâvaların kısa bir zaman 
içinde intacını mümkün kılmadığı gibi, kiracıların rapor almak suretiyle birçok hileli yollara sap
mak gibi usul kanunlarımızın müsait birçok hükümlerinden faydalanarak işi uzattıkları ve böy
lece bir tahliye dâvasının bir iki sene devamına sebebiyet verdikleri Bakanlığıma akseden mua
melelerden anlaşılmaktadır. 

Bilhassa, Ankara'dan başka mahallere nakledilenlerle ölenlerin mirasçılarına .ve milletvekili 
seçilenlere tebligat yapılması başlı'başına müşkülât arzetmekte ve uzun zamanın ziyama sebebi
yet verilmektedir. 

Bütün bu müşkülâtın bertaraf edilebilmesi işin hususiyetine binaen tahliyenin umumi hüküm
lere göre mahkemeler vasıtasiyle değil idari yoldan yapılması suretiyle mümkün görüldü
ğünden 2311 ve 5830 sayılı Kanunla kabul edilen buna benzer hükümlerin tatbikatında çok müs
pet neticeler verdiği sabit olduğundan işbu tasarının hazırlanmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuş
tur. 



Bayı&dırİjJte Komisyonu *•$«» 

T .B, M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/347 
Karar No. 40 

30. VI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet tarafından 'hazırlanarak Yüksek 
Başkanlığınızca 24.11.1952 günlü yazı ile ko
misyonumuza havale buyurulan (Memur Mes
kenleri inşası hakkındaki 4626 sayılı Kanuna 
ek kanun) tasarısı; "komisyonumuzun 1 7 . V I . 
1952 tarihli toplantısında incelendi. 

Memuriyetten çekilen, emekliye çıkan veya 
çıkarılan, bakanlık emrine alman, dşten mene-
dilen, genel ve özel hükümlere göre memurluk
tan çıkarılmasına karar verilen, başka il veya 
ilçede memuriyete tâyin ve nakledilen veya 
vefat etmiş olan memurların, memuriyet hak
ları devam ettiği müddetçe; o mahaldeki me
mur ve ailelerinin birlikte ikamet kolaylığını 
sağlamak maksaddyle; Devlet tarafından yap
tırılan ve ucuz bir bedelle kendilerine kiracı 
sıfatiyle terkedilen meskenleri; o mahalcfe me
muriyet hakları ortadan (kaldırıldığı halde; tah
liye etmemekte ısrar ettikleri görülmektedir. 

Bu sebeple; umumi hükümler dâhilinde 
mahkemelere tahliye dâvasının açılması halin
de; yeni tâyin edilen memurların aynı şekilde 
ibu evlerden uzun zaman istifadeleri sağlana
mamakta ve yönetmelikteki tahliye hükümle
rine riayet efcmiyen eski memur ve ailelerinin 
aleyhlerine açılan dâvaların dntacı ise; uzun 
zamana mütevakkıf bulunmakta olduğu anla
şılmaktadır. 

Memurluk hakkı devam ettiği müddete mün
hasır olmak üzere, bu (binalardan istifade hak
kı bulunan memurun; her ne surette olursa 

olsun, memurluk (hakkının kalkması halinde bi
nayı tahliye edeceğini îmzasiyle ve peşinen ta
ahhüt etmesine rağmen tahliye etmemeleri ha-
ld; gayrimenkule tecavüz ve fuzuli devam eden 
bir işgalden ibaret sayılabilir. 

Yönetmelikteki tahliye hükümlerinin tatbi
katta kâfi bulunmadığı neticesine varıldığından 
tahliye hükümlerinin kanuni bir şekle dfrağ 
ve tedvini zarureti ile teklif edilen üç ve bir 
geçici maddeden ibaret kanun teklifi komisyo
numuzca muvafık görülmüş ve aynen kabulüne 
karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı 
Niğde 

A. Doğanay 
Kâtip 
Konya 

H. ölçmen 

G-azianteb 
8. Kuranel 
Erzincan 
Z. Soylu 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 

Denizli 
ÖB. Aifcgffit 

İmzada bulunamadı 
Gazianteb 

0. San 
Urfa 

E. OraZ 

Kayseri 
E. Develioğlu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/347 
Karar No. 71 

Bütçe Komisyonu rapora 

Yüksek Rebllffe 

& . TV . 1953 

Memur Meskenleri inşası hakkındaki 4626 
sayılı Kanuna ek olarak Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 

Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 6/517 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Bayındırlık Komisyonu raporiyle birlikte ko-

( & Sayu» : 167) 



— 3 — 
misyonumuza havale olunmakla Millî Emlâk 
Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinde 4626 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi hükmüne istinaden yü
rürlüğe konulmuş bulunan, memur meskenleri
nin idare, kira ve tamir işlerine dair yönetme
liğin 13 neü maddesinde mevcut hükümlere 
rağmen 1946 tarihinden beri cereyan eden tat
bikatta, bu gibi meskenlerde oturmakta iken 
memuriyetten çekilen, emekliye ayrılma, vekâ
let emrine alman veya işten menedilen, başka 
vilâyet ve kazalardaki vazifelere nekledilen ve
ya oralarda vazife alan memurlardan mühim 
bir kısmının yönetmelikte derpiş edilen müd
detler içinde meskenlerini tahliye etmedikleri 
ve bâzılarının rapor almak suretiyle hileli yol
lara sapmak suretiyle usul kanunlarımızın mü
sait hükümlerinden faydalanarak işi uzattık
ları ve bundan dolayı açılan tahliye dâvaları
nın bir iki sene devamına sebebiyet verdikleri, 
ve lâyihanın bu müşkülâtın bertaraf edilebil
mesi maksadiyle sevkedilmiş olduğu beyan ve 
izah olunmaktadır. 

Bayındırlık Komisyonu tarafından aynen 
kabul edilen lâyiha üzerinde komisyonumuzda 
cereyan eden müzakere neticesinde birinci mad
de tadilen kabul edilmiş ve aynı zamanda bu 
madde hükmünün, katma ve özel bütçeli ida-

HÜKÜMETÎN TEKLİFİ. 

Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 4626 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4626 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı madde eklenmiştir: 

Madde 6. — Kendilerine konut tahsis edilen 
memurlar, memuriyetle ilgilerinin kesilmesi, tah
sis edilen konutun bulunduğu yerden başka 
bir mahalle tâyin ve naklolunmaları, ölümleri 
veya sair suretlerle konuttan istifade hakkını 
kaybeylemeleri halinde Bakanlar Kurulunca tâ
yin edilen süre içinde konutu boşaltmaya mec
burdurlar. Bu süre içinde boşaltılmadığı takdir
de, başkaca tebligata lüzum kalmadan, konut 
illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların, bu
caklarda bucak müdürlerinin kararı ile bir haf
ta içinde zorla başalttınlır. 

İdari ve kazai merciler nezdinde bu karar-

relerde ve İktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü-
tedavil sermaye ile idare olunan Devlet mü
esseselerinde çalışan memur, müstahdem ve 
işçilere bu sıfatlarından dolayı, daire ve mü-
esseselerince tahsis edilen binalar hakkında da 
tatbik edilmesini temin maksadiyle ikinci mad
de yenicen tanzim ve Hükümetin geçici mad
desi de yine tadilen kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek 
suretiyle yeniden hazırlanan kanun lâyihası, 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

•K. Yılmaz 
Ankara 
M. Ete 
Elâzığ 

Ö. F. tfanaç 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. îtlgen 
Seyhan 
C. Türk 
Trabzon 

Muhalifim 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
lstanbu'1 

8. Oran 
Kırklardl/i 

Ş. Bakay 
Ordu 

R. Aksoy 

8 

8. 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Burdur 

F. Çelikbaş 
İstanbul 

F. Sayımer 
Konya 

R. Birand 
Seyhan 

8. Barı 
Sirnob 

Somuncuoğlu 
Trabzon 

F. Kalaycıoğlu 
C. R. Eyüboğlu 

t 

I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 4626 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Genel bütçeye dâhil dairelerde 
-çalışan ve münhasıran bu sıfatlarından dolayı 
kendilerine bedelli veya bedelsiz mesken olarak 

I tahsis edilmiş binalarda oturan memur ve müs-
I tahdemlerden emekliye ayrılanlar, istifaen çe

kilenler, başka bir yere nakil ve tâyin olunan
lar, vekâlet emrine almanlar, işten m-enedilen-
ler, kadro dolayısiyle açıkta kalanlar ve her ne 
suretle olursa olsun bu sıfatları zail olanlar, 
tahsis yapıldıktan sonra aynı mahalde kendi
sine, karısına veya evli bulunmıyan çocuğuna 
ait -evi bulunduğu anlaşılanlar ve bunların ölü
mü halinde bu binalarda birlikte oturmakta bu
lunan aiMeri, yönetmelikte tâyin edilen süreler 

j içinde bu evleri boşaltmaya mecburdurlar. Bu 
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Hû. 
lara karşı itiraz, ancak kararın infazından son
ra mümkündür. Yetkili merciler tarafından 
kendisine tahsis yapılmadan konut işgal eden
ler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayınlan
masından önce boşaltma süresi bittiği halde he
nüz boşaltılmamış olan gayrimenkuller, tahliye 
dâvası açılmış olsun veya olmasın, yukardaki 
maddede yazılı şekilde boşalttırılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. • 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
; MuhHö Ete 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sttfa Ytrcah 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
ve Devlet B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. H. tfstündağ 
Tarım Bakanı 
JV. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kutbek 

Çalışma ve İşletmeler B. V. 
N. özsen 

B. K. 
süre içinde boşaltılmadığı takdirde, başkaea 
tebligata lüzum kalmadan bu evler vilâyetlerde 
valilerin, kazalarda kaymakamların, nahiyeler
de nahiye müdürlerinin kararı ile bir hafta içinde 
zorla boşalttırılır. Bu kararlara karşı idari ve 
kazai merciler nezdinde itiraz bu kararların 
icra ve infazını durduramaz. 

Yetkili merciler tarafından kendisine tahsis 
yapılmadan bu evleri işgal edenler hakkında da 
yukarıki hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — Birinci madde hükmü, katma 
ve öz'el bütçeli dairelerde, İktisadi Devlet Te
şekküllerinde ve mütedavil sermaye ile idare 
olunan Devlet müesseselerinde çalışan m'emur, 
müstahdem ve işçilere münhasıran bu sıfatların
dan dolayı, işbu daire ve müesseseler tarafın
dan tahsis 'edilmiş binalar hakkında da tatbik 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE — Mesken olarak tahsis 
edilmiş olup da bu kanunun neşrinden önce bo
şaltma süresi bittiği halde henüz boşaltılmamış 
olan binalar, tahliye dâvası açılmış olsun veya 
olmasın, yukardaki maddelerde yazılı şekilde 
boşalttırılır. 

MADDE 8. -
mer'iyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S- SAYISI : 207 
Belediye Kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor-

lan (1/461) 

T. C. 
Başbakanlık » 5 . XI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/2402, 6/3144 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu maddesine bir fykra eklenmesi hakkında İçişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• , t 9 , A. Menderes 

G E R E K Ç E '"• 

Şehir ve kasabalarımızın imarı evvel emirde inıar plânlarının tatbikiyle mümkün bulunmakta
dır. İmaı* plânlarının aynen tatbiki ise bugün için ağır istimlâk bedelleri ödenmesi aruretiyle im
kânsız bir hal almakla #ve hattâ beş senelik çalışma program'lariyle dahi bunun temini sağlanama
maktadır. 

Belediyelerimizin malî takati geniş imar işlerini karşılayacak durumda bulunmadığından ve esa
sen bu gibi imar işleri şehirleri ilgilendiren birer faaliyet olduğundan bu kabîl imar teşebbüslerinin 
bedelini ödeme yükünü mütaakıp nesillere yüklemek hakkaniyet prensiplerine de uygun düşecektir. 

Bu itibarla; esasen belediyelerimizin âdi gelirleriyle tahakkuku hemen imkânsız olan yukarda 
bahsi geçen teşebbüslerin uzun vadeli istikrazlar]a veya tahvil çıkarmak suretiyle karşılanması yo
luna gidilmesi düşünülmüştür. 

Ancak, 1580 sayılı Belediye Kanunu île belediyelerimizin istikraz akdedebilmeleri mümkün kılın
mış ise de, tahvil çıkarabilmelerine dair her hangi bir hüküm tesis edilmemiştir. 

Memleketimizde yer yer gen,i'ş imar hareketlerine de imkân sağlayabilmek üzere bâzı kayıt ve 
şartlara tâbi olarak belediyelerimizin tahvil çıkarabil melerini sağlamak için ilişik kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. «f i * < ~ -

Tasarı ile belediyelerin hak ve imtiyazlarını ve salalıyetlerini belirten Belediye Kanununun 19 
ncu maddesine bir fıkra eklenmektedir. Buna göre belediyeler tasdikli imar plâıüanniın tatbikatına 
ve imar teşebbüslerine girişmek üzere Emlâk ve Kredi Bankası kefaletiyle tahvil çıkarabilecekler
dir. Ancak, tahvil çıkarılmasına dair olan belediye meclisi kararları valiliğin ve Maliye Bakanlığının 
mütalâası alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun tasdikiyle ke
sinleşecektir. Kurulacak tesislerin geliri ve gayrimenkul satış bedelleri ve bunlar kâfi gelmediği tak-

l dirde belediye öz gelirlerinin âzami % 10 u tahvillerin itfasına karşılık tutulacaktır. Ayrıca, belediye tah
villeri Devlet tahvillerinin tâbi olduğu muafiyet ve imtiyazlara tâbi tutulmuş ve tahvili çıkaran bele
diyece bunların teminat ve satış bedeli olarak kabul edilmesi cihetine gidilmiştir. 



Bu suretle belediye tahvillerinin herkes taraL'ııulan güvenilerek satın alınabilmesi sağlanmıştır. 
TaBarı kanııniyet kesbettiği takdirde belediyelerimiz yıllık âdi gelirleriyle başaramadıkları ve fakat 
beldenin imarı bakımından behemehal yapılması gereken beledî teşebbüs ve tesisleri fazla zaman 
kaybetmeden meydana getirmeye fırsat ve imkân bulabileceklerdir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. U. 
İçişleri Komisyonu I 29 . XI . 1952 

Esas No. 1/491 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 neu mad
desine bir fıkra eklenmesine mütedair bulunan 
Hükümet tasarısı, komisyonumuzda İçişleri Ba
kanlığı teınnilcisi ile Emlâk Kredi Bankası 
Umum Müdürü hazır oldukları halde görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşme
lerde; esasen yürürlükte bulunan Belediye Ka
nunumuzda belediyelerin istikraz yetkisi bu
lunduğuna ve bu yetkiye dayanarak belediye
lerin istikrazın şeklini tâyin etmeleri mümkün 
bulunduğuna göre aynı maksadı temin için ayrı 
bir kanun tedvinine lüzum bulunmadığı ileri 
sürülmüşse de: 

îller Bankasının halen belediyelerin ancak 
su ve elektrik mevzuları için ikrazda buluna
bildiği ve diğer hususlar için yardımda buluna
madığı, halbuki belediyelerin imar plânlarını 
tahakkuk ettirmek, şehir ve kasabaların imar
larını temin etmek mecburiyetinde bulunduk
ları halde buna malî takatlerinin müsait bulun
maması dolayısiyle başka imkânlar ihdası za
ruri görülerek bu teşebbüslerin uzun vadeli is
tikrazlarla temini zaruri olduğu ve bunun da 
en salim tedbirinin belediyelere tahvil çıkar
mak yetkisinin verilmesi olacağı kanaatine va
rılmıştır. 

Bununla beraber bu yetkinin bâzı belediye
lerce maksadı dairesinde istimal olunmaması 
ciheti de derpiş ohınmuşsa da bu hususta evvel 
emirde belediye meclislerince karar verilmesi 
ve bu kararların valilik ve Maliye bakanlıkları
nın mütalâaları alındıktan sonra İçişleri Ba
kanlığının teklifiyle Bakanlar Kurulunca karar 
verilmesi ve nihayet Emlâk Kredi Bankasının 
kefaleti kabul etmesi gibi hususları kâfi müey

yideler teşkil edeceği düşünülmüştür. 
Tahvil çıkarmak yoliyle istikraz mevzuunun 

kanunda tadadi olarak tasrihi fikri; hangi mak
satla istimlâkler yapılabileceği İstimlâk Kanu
nunda belli olduğundan kabul olunmamış binne-
tice tasarının tümü oya konularak maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresinde 10 ncu fık
rayı teşkil eden a ve b bentleriyle 2 nci fıkranın 
A, B, O ve O bentleri aynen kabul edilmiş ve 1) 
bendinin görüşülmesinde bütçelerin nihayet tah
minî olduğu, bu itibarla istikrazlar, bağışlar ve 
asker ailelerine yardım gelirleri hariç olmak üze
re % 10 unun tahvillerin ikramjye, faiz ve sair 
taksitlerinin tediyesine tahsis edilmesi uygun ola-
mıyaeağı mütalâası ileri sürülerek (bütçelerin) 
yerine (tahsilatın % 10 unun bankaya yatırıl
ması fikri ileri sürülmüşse de bu fikir kabul edil
memiş ancak istikrazı yapacak belediye ile ban
kanın yatırılacak meblâğ nispetini aralarında 
serbestçe kararlaştırmaları ve belediye borçlariy-
le kanuni hisselerinin de diğer giderlerle birlikte 
hariç tutulduktan sonra nispetin tesbiti daha uy
gun olacağı mütalâası kabul olunarak D bendi 
buna göre değiştirilmiştir. 

E ve F bentleri de aynen kabul edildikten 
sonra çıkarılan tahvillerin ancak tahvili çıkaran 
belediyenin yapacağı gayrimenkul satışlarında 
satış bedeline mahsup edilebileceği ve yine ancak 
o belediyenin artırma ve eksiltmelerinde geçici 
ve katî teminat olarak kabul edilebileceğini kati 
olarak ifade etmek üzere (gibi) kelimesinden son
ra bir (o) harfi ilâve olunmuştur. 

Bu maddenin H bendi ile ikinci ve üçüncü 
maddeleri de aynen kabul edilmiştir, 
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Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

işleri Komisyonu Başkanı 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Sözcü 
İzmir 

P. Arat 
Balıkesir 

S. Başkan 
Çorum 

B. Koldaş 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başar 
Bursa 

R. Aybar 
Erzurum 
M. Zeren 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 

Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Z. Ural 

İstanbul 
C. Türkgeldd 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Ordu ' 
N. Fırat 

Kütahya 
Y. Aysal 

Kütahya 
B. Besin 

Sinob 
Bâzı noktalarda söz hakkım 

mahfuz olmak üzere 
M.Acar 

Trabzon 
Bâzı noktalarda söa hakkım 

mahfuz olmak üzere 
H. Orhon 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Van 
î. Akvn 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/461 
Karar No. 13 

ÜS . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı Maliye ve İçişleri bakanlıkları mümes
sillerinin huzuru ile komisyonumuzca incelendi. 

Belediyelerimizin malî takati geniş imar iş
lerini başarabilecek durumda olmadğından imar 
işlerinin gelişmesine imkân hâsıl olamadığı, 
bunların âdi gelirlerle karşılanması da müm
kün görülmediği, gelecek nesillerin de bu imar 
işlerine iştiraklerini sağlamak için belediyelere 
tahvil çıkartmak yetkisinin verilmesi komisyo
numuzca prensip olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(Ç) bendi, (D) bendi olarak değiştirilmiş ve 
fıkraların işaretleri buna göre hurufu hece 
sırasiyle teselsül ettirilmiştir. Tasarının 1 nci 
maddesinin (D) bendi İçişleri Komisyonunun 
değiştirdiği veçhile ve fakat arzuya meydan 
vermeden katiyet ifade edecek şekilde (edile
bilir) ve (yatırılabilir) kelimeleri (edilir) ve 

(yatırılır) olarak redaksiyonla kabul edilmiştir. 
Birinci maddenin (G) bendi, yukarda da izah 
olunduğu gibi (H) bendi olarak değiştirilmiş, 
ve bu bende (gayrimenkul satış bedelinde mah-
supda işlemiş faiz nazarı dikkate alınır) diye 

bir hükmün ilâvesi teklif edilmişse de işlemiş 
faizlerin nazara ahnması hukuk prensiplerin
den bulunduğu cihetle böyle bir hükmün ilâ
vesine lüzum görülmemiş, ancak bu hususun 
rapora dercine karar verilmiştir. Tahvillerin, 
tahvili çıkaran belediyenin yapacağı gayrimen
kul satışlarını, satış bedeline mahsuben verile-
bilmesini temin için bu benddeki (mahsup edi
lebileceği gibi) cümlesi (mahsuben verilebilece
ği gibi) şeklinde değiştirilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su-
nuluî. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Riz€. Siirt 

t Akçal M. D. Süalp 
Kâtir 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

Kocaeli 
E. Alican 

Amasya Erzurum 
H. Koray 8. Erdumm 

Kocaeli Yozgad 
L. Tokoğlu F. Nizainoğlu 

İmzadç bulunamadı 
Zonguldak 

R. SwişoğW ^ \,f*Q 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/461 
Karar No. 85 

20. V .1953 

Yüksek Keisliğe 

158Q sayılı Belediye Kanunumun 19 ucu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında İçişleri Vekâ
letince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
5. X I . 1952 tarihli ve 6/3144 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası İçişleri ve Maliye ko
misyonları raporlariyle birlikte komisyonumuz.0 

havale olunmakla İçişleri Vekâleti Mahallî İdare
ler Umum Müdürü, Maliye Vekâleti Hazine 
Umum Müdürü, Emlâk Kredi Bankası Umum 
Müdürü ve İller Bankası temsilcisi hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere, edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde; şehir ve kasa
balarımızın imarı ancak imar plânların m tatbi
kiyle mümkün olabileceği ve imar plânlarının ay
nen tatbiki ise bugün için belediyelerimizin büt
çe takatları dışında bulunduğu, 1.580 sayılı Ka
nun belediyelere istikraz akdî salâhiyeti vermiş 
olmasına rağmen tahvil çıkarmalarına-imkân ve
recek bir hükmü ihtiva etmemekte olduğu cihetle 
Belediyelerimizin, geniş imar işlerini bu yoldan 
da bulunacak imkânlarla da karşılıyarak süratle 
kalkınmaları için tahvil çıkarabilmelerini temin 
maksadiyle lâyihanın sevkedilmiş olduğu bildiril
mektedir. 

Komisyonumuzda, cereyan eden müzakere so
nunda belediyelerimizin süratle kalkınmaların! w 
imar faaliyetlerini artırmalarını temin için çı
karacakları tahvillerle bu faaliyetlerinden dolayı 
gelecek nesillere de yük tahmil etmeyi adalet 
prensiplerine uygun görerek Maliye Komisyonu
nun hazırladığı metni görüşmeye esas tutmuş 
ve birinci maddenin (B) işaretli fıkrasında keli
me değişikliği yapmak ve (E) fıkrasında ise be
lediye bütçelerinin tanziminde ihraç edilecek tah
villerin ikramiye, faiz^itfa ve komisyon masrafı 

olarak tahakkuk edecek senelik miktara ait tahsi
satın bütçeye vaz'edilmesi ve ayrıca bu vecibeye 
riayet etmiyen belediyelerin bütçelerinin tasdik 
olunmaması hakkındaki âmir hükmü fıkraya ek 
lemek suretiyle Maliye Komisyonunun birinci 
maddesini kabul etmiştir. 

Muvakkat madde Hükümetin teklifi veçhile 
komisyonumuzca aynen ve yürürlük maddeleri 
ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanjan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

A". Yılmaz 
Antalya 

.1. Sanoğlu 
Eskişehir 

. 1. Potuoğlu 
İstanbul 
S. Oran 

Kırklareli 
8. Bakay 

Sözcü 
İstanbul 

II. Hüsman 
Diyarbakır 
Y. Azizöğfaı 
Gümüşane 

K. Yörükoğhı 
İstanbul 

F. Sayımer 

Mardin 
Bâzı maddelerine muhalifim 

R, Eı 
Seyhan 
Muhalifim 
(1. Türk 

ten 

Trabzon 
Bâzı noktadan muhalifim 

(J. R. Ey 
Urla 

AT. Açanal 

üboğlu 

Kâtip 

Diyarbakır 
.¥. Ekinci 
İstanbul 

E. Adakan 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
S. E. Kalay cıoğlu 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLlPt 

1580 saydı Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. ı— 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 19 ncu mddesine aşağıda yazılı 10 ncu fıkra 
eklenmiştir: 

10. Hâsjdı, 
a) Tasdikli imar plânlarının tatbiki dolayı-

siyle yapılacak istimlâk bedellerinin tediyesine, 
b) İstimlâkin gayesine veya imar plânına 

uygun olarak yapılacak tesislerin meydana geti
rilmesine, 

Tahsis olunmak üzere belediyelerce en çok 20 
yılda itfa olunmak kaydiyle ve Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankası kefaletiyle aşağıdaki esaslar 
dairesinde tahvil çıkarılabilir. 

A) İhraç muameleleri Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tarafından yapılacak olan bu tahvillerin 
hâsılı mezkûr banka nezdinde alâkalı belediyeler 
namına açılacak hesaplarda toplanır ve beledi
yelerin vereceği ödeme emirleriyle münhasıran 
bu fıkrada gösterilen istihkak ve ödemelerde kul
lanılır. 

B) Bir veya mütaaddit tertiplerde ihraç 
edilebilecek olan bu tahvillerin itibari resülmali 
son çıkarılmış Devlet tahvilleri faizinden yu
karı olmamak üzere tesbit edilecek faiz miktarı, 
itfa süresi ihraç fiyatı ve diğer şartları; kefalet 
mukabili olarak Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına verilecek maddi teminatın mahiyeti ve 
kıymet ve miktarı ve bu bankanın ifa edeceği hiz
metler mukabili alacağı ücret adı geçen banka ile 
belediyeler arasında akdedilecek mukaveleler ile 
tâyin ve tesbit olunur* 

C) Yukarda B bendine göre tahvil çıkarıl
ması hakkında belediye meclislerince alınacak 
kararlar vali tarafından mütalâasiyle birlikte 
İçişleri Bakanlığına gönderilir ve Maliye Bakan
lığının da mütalâası alındıktan sonra İçişleri Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 
tasdikiyle kesinleşir. 

O) İmar plânının tatbiki için yapılmış is
timlâk neticesinde belediyenin eline geçecek gay-
rimenkuller ile bunlar üzerine kurulacak tesis
lerin gelir ve satış bedelleri ve bu gayrimenkul-
lere ait şerefiyeler tahvillerin yıllık müretteba
tına karşılık olmak üzere T. Emlâk ve Kredi 
Bankasına yatırılır. 

( S . Sayı 

0 — 
1 İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRİŞİ 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu madde
sine bir fıkra ve bir geçici madde eklenmemle 

dair Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 19 ncu maddesine aşağıda yazılı 10 ncu 
fıkra eklenmiştir : 

10. Hâsılı, 
a) Tasdikli imar plânlarının tatbiki dola-

yısiyle yapılacak istimlâk bedellerinin tediye
sine ; 

b) İstimlâkin gayesine veya imar plânına 
uygun olarak yapılacak tesislerin meydana ge
tirilmesine ; 

Tahsis olunmak üzere belediyelerce en çok 
20 yılda itfa olunmak kaydiyle ve Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankası kefaletiyle aşağıdaki esas
lar dairesinde tahvil çıkarılabilir : 

A) İhraç muameleleri Türkiye Emlâk Kre
di Bankası tarafından yapılacak olan bu tah
villerin hâsılı mezkûr banka ne/dinde alâkalı 
belediyeler namına açılacak hesaplarda toplanır 
ve belediyelerin vereceği ödeme emirleriyle 
münhasıran bu fıkrada gösterilen istihkak ve 
ödemelerde kullanılır. 

B) Bir veya mütaaddit tertiplerde ihraç 
edilebilecek olan bu tahvillerin itibari resül
mali son çıkarılmış Devlet tahvilleri faizinden 
yukarı olmamak üzere tesbit edilecek faiz mik
tarı, il fa süresi, ihraç fiyatı ve diğer' şartları; 
kefalet mukabili olarak Türkkiye Emlâk ve 
Kredi Bankasına verilecek maddi teminatın 
mahiyeti ve kıymet ve miktarı ve bu bankanın 
ifa edeceği hizmetler mukabili alacağı ücret 
adı geçen banka ile belediyeler arasında ak
dedilecek mukaveleler ile tâyin ve tesbit olunur. 

O) Yukarda B bendine göre tahvil çıkarıl
ması hakkında belediye meclislerince alınacak ka
rarlar vali tarafından mütalâasiyle birlikte İçiş
leri Bakanlığına gönderilir ve Maliye Bakanlığı
nın da mütalâası alındıktan sonra İçişleri Ba
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun 
tasdiki ile kesinlegir. 

Ç) İmar plânının tatbiki için yapılmış is
timlâk neticesinde belediyenin eline geçecek gay-
rimenkuller ile bunlar üzerine kurulacak tesisle
rin gelir ve satış bedelleri ve bu gayrimenkullere 
ait şerefiyeler tahvillerin yıllık mürettebatına 

J karşılık olmak üzere T. Emlâk ve Kredi Banka-
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ I 

Belediye Kanununun W ncu maddesine bir fıkra 
ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 19 ncu maddesine aşağıda yazılı İÜ ncu fık
ra eklenmiştir: 

10. Hâsılı, 
a) Tasdikli imar plânlarının tatbiki dolayı-

siyle yapılacak istimlâk bedellerinin tediyesine, 
b) istimlâkin gayesine veya imar plânına 

uygun olarak yapılacak tesislerin meydana ge
tirilmesine, 

Tahsis olunmak üzere belediyelerce en çok 
20 yılda itfa olunmak kaydiyle ve Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankası kefaletiyle aşağıdaki esas
lar dairesinde tahvil çıkarılabilir. 

A) İhraç muameleleri Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tarafından yapılacak olan bu tahville
rin hâsılı mezkûr banka nezdinde alâkalı beledi-; 
yeler namına açılacak hesaplarda toplanır ve 
belediyelerin vereceği ödeme emirleriyle mün
hasıran bu fıkrada gösterilen istihkak ve ödeme
lerde kullanılır. 

B) Bir veya mütaaddit tertiplerde ihraç 
edilebilecek olan bu tahvillerin itibari resülmah 
son çıkarılmış Devlet tahvilleri faizinden yukarı 
.olmak üzere tesbit edilecek faiz miktarı itfa 
süresi ihraç fiyatı ve diğer noktaları, kefalet 
mukabili olarak Türkiye Emlâk ve Kredi Banka
sına verilecek maddi teminatın mahiyeti ve 
kıymet ve miktarı ve bu bankanın ifa edeceği 
hizmetler mukabili alacağı ücret adı geçen ban
ka ile belediyeler arasında akdedilecek mukave
leler ile tâyin ve tesbit olunur. 

O) Yukarda B bendine göre tahvil çıkarıl
ması hakkında belediye meclislerince alınacak 
kararlar vali tarafından mütalâasiyle birlikte 
İçişleri Bakanlığına gönderilir ve Maliye Ba
kanlığının da mütalâası alındıktan sonra İçişleri 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulun :.\\ 
tasdikiyle kesinleşir. 

D) İmar plânının tatbiki için yapılmış is-
istimlâk neticesinde belediyenin eline geçecek 
gayrimenkuller ile bunlar üzerine kurulacak te
sislerin gelir ve satış bedelleri ve bu gayrimen-
kullere ait şerefiyeler tahvillerin yıllık mürette- ' 
batına karşılık olmak üzere T. Emlâk ve Kredi J 
Bankasına yatırılır. I 

I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞİ 

Belediye Kanununun 19 ncu maddesine bir fıkra 
ve aynı kanuna 'muvakkat bir madde eklenmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 19 ncu maddesine aşağıda yazılı 10 ncu fık
ra eklenmiştir ; 

10. Hâsılı, 
a) Tasdikli imar plânlarının tatbiki dolayı-

siyle yapılacak, istimlâk bedellerinin tediyesine, 
b) İstimlâkin gayesine veya imar plânına uy-

gun olarak yapılacak tesislerin meydana getiril
mesine, 

Tahsis olunmak üzere belediyelerce en çok 
(20) yılda itfa olunmak kaydiyle ve Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankası kefaletiyle aşağıdaki 
esaslar dairesinde tahvil çıkarılabilir. 

A.) İhraç muameleleri Türkiye Emlâk Kre
di Bankası tarafından yapılacak olan bu tahvil
lerin hâsılı mezkûr banka nezd'inde alâkalı bele
diyeler namına açılacak hesaplarda toplanır ve 
belediyelerin vereceği ödeme emirleriyle münha
sıran bu fıkrada gösterilen istihkak ve ödemeler
de kullanılır. 

B) Bir veya mütaaddit tertiplerde ihraç edi
lebilecek olan bu tahvillerin itibari resülmali son 
çıkarılmış Devlet tahvilleri faizinden yukarı ol
mamak üzere tesbit edilecek faiz miktarı itfa 
süresi ihraç fiyatı ve diğer hususları, kefalet 
mukabili olarak Türk'iye Emlâk ve Kredi Ban
kasına gösterilecek maddi teminatın mahiyeti ve 
kıymet ve miktarı ve bu bankanın ifa edeceği 
hizmetler mukabili alacağı ücret adı geçen ban
ka ile belediyeler arasında akdedilecek mukave
leler ile tâyin ve tesbit olunur.. 

C) Yukarda (B) bendine göre taihvil çıka
rılması hakkında belediye meclislerince alına
cak kararlar vali tarafından mütalâasiyle bir
likte İçişleri Vekâletine gönderilir ve Maliye 
Vekâletinin de mütalâası alındıktan sonra İçiş
leri Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikiyle kesinleşir. 

D) İmar plânının tatbiki için yapılmış is
timlâk neticesinde belediyenin eldne geçecek 
gayrimenkuller ile bunlar üzerine kurulacak 
tesislerin gelir ve satış bedelleri ve bu gayri
ni enkullere ait şerefiyeler taltovillerin yıllık mü-

j rette'batma karşılık olmak üzere T. Emlâk ve 
I Kredi Bankasına yatırılır. 
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D) Belediyelerin yapacakları istikrazlar ile 
ivaz mukabili yapılacak bağışlar ve asker aile
lerine yardım gelirleri hariç olmak üzere beledi
ye bütçelerinin % 10 u da ihraç edilecek tahvil
lerin ikramiye, faiz, itfa ve komisyon taksitleri
nin tediyesine tahsis edilir ve bu paralar keza 
belediye hesabına bankaya yatırılır. 

E) Bu tahvillerin ihracına mütaallik her 
türlü ilânlar muvakkat ve katî tahviller ve bunla
rın kmponlariyle tediyelerine, mütaallik evrak ve 
senetle^, faiz ve itfa bedelleri ve kefalet ve di
ğer muameleler istikrazın tamamen itfasına ka
dar her nevi vergi ve resim ve harç bakımından 
her tertibin ihracına tekaddüm eden en son dev
let iç istikraz tahvillerinin tâbi olduğu muafi
yet hükümlerine tâbidir. 

P) Tahvillerin bedelleri tediyeleri lâzımgel-
diği tarihten itibaren 10 ve ikramiye ve faiz
leri 5 sene sonra zaman aşımına uğrar. 

- G) Bu tahviller, tahvili çıkaran belediye
nin yapaeağı gayrimenkul satışlarında satış be
deline mahsup edilebileceği gibi, o belediye ar-
tıjrma ve eksiltmelerinde geçici ve katî teminat 
olarak kabul edilir. 

; H) Bu tahviller hâsılatı muhtelif kanunlar
la belediye gelirlerinden ayrılan hisselerin he
sabında nazarı itibara alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel yapılmış istimlâk sahalarında is
timlâk gayesine veya imar plânına uygun olarak 
kurulacak tesisler için de bu kanun hükümle
rinden faydalanılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı târihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

İçiş. K. 

sına yatırılır. . 
D) Belediyelerin ıyapacakları istikrazlar ile 

ivaz mukabili yapılacak bağışlar ve asker aile
leri gelirleri ile borçlar karşılığı ve kanuni his
seler hariç olmak üzere belediye bütçelerinin 
% 10 una kadarı ihraç edilecek tahvillerin ik
ramiye, faiz, itfa ve komüsyon taksitlerinin te
diyesine tahsis edilebilir ve bu paralar keza, bele
diye hesabına bankaya yatırılabilir. 

E) Bu tahvillerin ihraema mütaallik her 
türlü ilânlar muvakkat ve katî tahviller ve bun
ların kuponları ile tediyelerine mütaallik evrak 
ve senetler, faiz ve itfa bedelleri ve kefalet ve 
diğer muameleler istikrazın tamamen itfasına 
kadar her nevi vergi ve resim ve harç bakımın
dan her tertibin ihracına takaddüm eden en son 
Devlet iç istikraz tahvillerinin tâbi olduğu mua
fiyet hükümlerine tâbidir. 

F) Tahvillerin bedelleri tediyeleri lâımgel-
diği tarihten itibaren 10 ve ikramiye ve faileri 
5 sene sonra zaman aşımına uğrar. 

G) Bu tahviller, tahvili çıkaran belediyenin 
yapacağı gayrimenkul satışlarında satış bedeline 
mahsup edilebileceği gibi o belediyenin artırma 
ve eksiltmelerinde geçici ve katî teminat olarak 
kabul edilir. 

H) Bu tahviller hasılatı muhtelif kanunlar
la belediye gelirlerinden ayrılan hisselerin hesa
bında imzan itibara alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Mal. K. 

E) Belediyelerin yapacakları istikrazlar 
ile ivaz mukabili yapılacak bağışlar ve asker 
aileleri gelirleri ile borçlar karşılığı ve kanu
ni hisseler hariç olmak üzere belediye bütçe
lerinin % 10 una 'kadarı ihraç edilecek tahvil
lerin ikramiye, faiz, itfa ve komüsyon taksit
lerinin tediyesine tahsis edilir ve bu paralar 
keza belediye hesabına bankaya yatırılır. 

F ) Bu tahvillerin ihracına mütaallik her 
türlü ilânlar muvakkat ve katî tahviller ve 
bunların kuponları ile tediyelerine mütaallik 
evrak ve senetler, faiz ve itfa bedelleri ve ke
falet ve diğer muameleler istikrazın tamamen 
itfasına kadar her nevi vergi ve resim ve harç 
bakımından her tertibim ihracına takaddüm 
eden en son Devlet iç istikraz tahvillerinin tâbi 
olduğu muafiyet hükümlerine tâbidir. 

0 ) Tahvillerin bedelleri tediyeleri lâzım-
gelidiği tarihten itibaren 10 ve ikramiye ve fa
izleri 5 sene sonra zaman aşımıma uğrar. 

H) ©u tahviller, tahvili çıkaran «belediye
nin yapacağı gayrimenkul satışlarımda satış be
deline mahsuben verilebileceği gibi o belediye
nin artırma ve eksiltmelerinde geçici ve katî 
fcemdnat olarak kabul edilir. 

1) iBu tahviller hasılatı muhtelif kanunlar
la belediye gelirlerinden ayrılan hisselerin he
sabında nazarı itibara alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mad
desi aymen kabul edildi. 

MADDE 2. — Hükümetin maddesi aynen 
kabul edildi. 

MADDE 3. — Hükümetin maddesi aynen 
kabul edildi. 

ö -
| B. K. 

ı E) Belediyelerin yapacakları istikrazlar ile 
ivaz mukabili yapılacak bağışlar ve asker aile
leri gelirleriyle (borçlar karşılığı ve kanuni his
seler hariç olmak üzere ihraç edilecek tahville
rin ikramiye, faiz, itfa ve fcoımüsyon taksitleri 

I olarak bankaya ödiyecekleri senelik miktardan 
aşağı olmamak ve belediye bütçelerinin yüzde 
onunu geçmemek üzere belediye bütçelerinden 
ayrılacak tahsisat belediye hesabına bankaya 
yatırılır. 

Yukarıki fıkra gereğince ayrılacak tahsisat 
bütçelerine mevzu olmadığı takdirde alâkalı 
vekâletler bu bütçeleri tasdik etmez. 

F) Bu tahvillerin ihracına mütaallik her 
türlü ilânlar ve muvakkat katî tahviller ve 
bunların kuponları ile tediyelerine mütaallik 

I evrak ve senetler, faiz ve itfa bedelleri ve ke-
I falet ve diğer muameleler istikrazın tamamen 

itfasına kadar her nevi vertgi ve resim ve harç 
bakımından her tertibin ihracına takaddüm 
eden en son Devlet iç istikraz tahvillerinin tâbi 
olduğu muafiyet hükümlerine tâbidir. 

G) Tahvillerin bedelleri tediyeleri lâzım-
geldiği tarihten itibaren (10) ve ikramiye ve 
faizleri (5) sene sonra zaman aşımına uğrar. 

H) Bu tahviller, tahvili çıkaran belediye
nin yapacağı gayrimenkul satışlarında satış be-
deline mahsuben verilebileceği gilbi o belediye
nin artırma ve eksiltmelerinde geçici ve katî te
minat olarak kabul edilir. 

I) Bu tahviller hasılatı muhtelif kanunlar
la belediye gelirlerinden ayrılan hisselerin hesa
bında nazarı itibara alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

*. ( S. Sayısı : 207 ) 
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Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakam 
8. 1%rcal% 

Ulaştırma Bakanı 
-S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

»•^< 
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S. SAYISI : 244 
Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Ankara İstasyonunun tevsi 
ve takviyesi için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

4 hakkında kanun lâyihası ve İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/542) 

T. C, 
Başbakanlık M8 .1 . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2448, 6/177 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Ankara İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26.XII.1952 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Yeni radyo istasyonları kurulması hakkında kanun tasarısının gerekçesi 

Memleketimizdü yeni radyo istasyonları kurulması ve Ankara İstasyonunun tevsi ve takviyesi 
için Hükümete gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında salâhiyet verilmesini temin 
etmek üzere hazırlanıp Yüksek Meclise takdim edilmiş olan kanun tasarısının istinat ettiği mu
cip sebepler aşağıda arz ve izah edilmiş bulunmaktadır : 

1. Halkın fikrî ve bedii zevk içinde dinlenip eğlenebilmesi ve umumi kültür seviyesinin yük
selmesi hususlarında dünyanın her yerinde radyolardan âzami istifade temin edildiği malûmdur. 
Memleketimizde mevcut radyo istasyonlarının sayısının artırılması, bir taraftan bu maksadın te
minine yarıyacak, bir taraftan da memleket içinde radyoların iyi dinlenmesini Bağlıyacaktır. Rad
yoların ses intişar sahaları muayyen olduğuna göre, lâtif ve rahat bir dinleme temini için mu
ayyen saha ve mıntıkalara münhasır bölge radyoları kurulması fennî bir zaruret teşkil etmektedir. 

Memleketimizin sahası 767 119 kilometre kare olduğu halde memleket içi " yayını yapan esaslı 
ancak iki radyomuz vardır; aşağıdaki rakamlar bizden küçük olan başka memleketlerdeki durum 
hakkında .bir fikir vermek üzere arzolunur. Ç ; 'e ? 

Mesahası 110 842 kilometre kare olan Bulgaristan'da dört, 132 402 kilometre kare olan Yu
nanistan'da dokuz radyo istasyonu vardır. Yunananistan'da ayrıca altı radyo istasyonunun inşa
atı da bitmek üzeredir. Mesahası 237 520 kilometre kare olan Romanya'da sekiz, 93 000 kilometre 
kare genişliğindeki Macaristan'da altı, 256 588 kilometre kare genişliğinde olan Yugoslavya'da 
yirmi bir uzun veya orta dalgalı radyo istasyonu çalışmaktadır. 301 000 kilometre kare genişliğin
deki İtalya'da yetmiş beş, 41 000 kilometre kare genişliğindeki İsviçre'de yedi istasyon vardır. 

Mısır'ın Avrupa bölgesine dâhil sayılan Şimalinde beş, İsrail'de altı, Pakistan'da yirmi beş 
radyo istasyonu memleket içine yayın yapmaktadır. 

Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika gibi memleketlerdeki rakamlar tabiatiyle çok daha yük-
«ektiı. 

http://26.XII.1952
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Yabancı memleketlerde radyo1 yayınlarının memleket içinde iyi ve rahat dinlenilebilmesi için 
memleket muhtelif bölgelere ayrılarak bunların her birinde Mr veya mütaaddit radyo istasyonu 
yaptırılmaktadır; bu istasyonlar kendi belgeleri içinde ayrı ayrı programlar neşrettikleri gibi fen
nî tertibatla birbirlerine bağlanarak şebeke Mimde müşterek ve bütün memlekete şâmil program^-
lar da yayınlamaktadırlar. 

Radyoların iyi dinlenme imkânları ve sahalarının1 genişliği, fennî tesisatın mükemmeliyet^ ve; 
takati, frekansı, arazinin toprak nakliyatı, gece ve gündüz,, mevsimler, aynı kanal ve mücavir 
kanallar frekanslarında çalışan radyo istasyonlarının karışma; mertebesi gibi çaşitli faktörlerin 
tesiri altındadır. Binaenaleyh millî radyo yayınlarımızın memleketin her tarafında iyi dinlenme
si meselesini halletmek, bizde de diğer memleketlerin gittiği yolda yürümekle mümkün olacağı 
gün geçtikçe çok daha bariz bir surette görülmektedir. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde radyo istasyonları kurulması, o bölgelerdeki geniş halk 
kütlesinin ve okul çağı dışında bulunanların radyo vasatasiyle öğretim ve eğitime tâbi tutulmasını 
da mümkün kılacak, bu suretle halkın kalkınmasını sağlama yolundaki ileri hamlelere bir yenisi 
daha ilâve edilmiş olacaktır. 

Bu cümleden olarak şimdilik Şark vilâyetlerimizde en az iki radyo istasyonunun fcarulması 
Millî Eğitim, Tarım ve Sağlık bakanlıklariyle iş birliği yapılarak geniş kütleye hitabeden iadyo 
ile eğitim ve öğretim programları hazırlanmasına fırsat ve imkân verecektir. 

Bu istasyonların çalışmalarını kolaylaştırmak için nüfus kesafetini haiz muntazam işliyen elek
trik tesisatına sahip, coğrafi durumu müsait şehirlerde kurulması birinci derecede gm önünde 
tutulacak noktalardan biridir. Doğu vilâyetlerimizde kurulması düşünülen istasyonlardan başka 
Batı vilâyetlerimizin durumu da üzerinde durulması icabettirmektedir. Evvelce îzmir Belediye
since kurulmuş olup halen Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan İzmir 
Radyosu gayet küçük, tesisatı bakımından iptidai ve ihtiyaca cevap vermekten uzak bulunmak
tadır. Batı Anadolu'nun radyo yayımlarını lâtif ve iyi şekilde dinliyebilmesini sağlamak için 
burada da birden fazla radyo istasyonu inşası lüzumlu ise de şimdilik 50 kilovat takatinde ve orta 
dalgada çalışacak bir istasyon yaptırılması, ikinci istasyon inşasının sonraya ve ileri imkânların 
müsaadesine bırakılması zaruri görülmektedir. 

2. Ankara Radyosu inşaatına 1935 yılında başlanılmış bu inşaat, 1938 yılında bitirilmişti. 
Radyo dünyasında her gün yeni keşiflerle ilerlemeler kaydedilmiş ve edilmekte bulunduğundan 
bu istasyonumuzun da bugünün ihtiyaçlarına göre takviyesi zaruridir. Bu radyoda eski sistemle 
işliyen bâzı cihazların bugünkü sistemle işliyen cihazlarla tebdili ve yeni südyolar ilâvesi gerek
mektedir. Ankara Radyosunda yapılacak tadilât Ve ilâveler Doğu vilâyetlerimizde tesis edilecek ye
ni radyolarımızın programlarım buradan beslemek bakımından da faydalı olacaktır. 

3. Mütehassısların yaptıkları tetkik ve hesaplara göre, memleketimizde orta dalga üzerinde 
çalışacak ellişer kilovat takatinde üç radya istaSonu kurulması ve Ankara Radyosunun takviyesi 
için yapılacak inşaat ve tesisat takribi olarak on beş milyon liraya mal olacaktır. Bu rakamdan 
takriben iki buçuk milyon lirası hariçten getirilecek makine ve alâtm memlekete ithali için öden
mesi gereken Cfümrük ve muamele resmi tutarıdır; geri kalan on iki buçuk milyon liralık umumi ve 
tahminî keşif bedelinin muhtelif firmalar arasında açılacak eksiltme neticesinde daha ziyade 
düşmesi de mümkündür. 

4. Şark vilâyetlerimizde rahat bir dinleme temin edilebilmesi için en az iki istasyon inşasının 
zaruri olduğu bu takat ve kuvvette istasyonlardaki ses intişar sahalarmın harita üzerinde bilhesap 
tesbit edilmesiyle meydana çıkmıştır. Daha yüksek takatte istasyon inşa ettirerek istasyon sayı
sını bire indirmek fikri akla gelmekte ise de yapılan tetkikler ve hesaplar meselâ yüz,kilovat ta
katte bir radyo vericisinin inşa ve işletme masrafının takriben iki misli olmasına mukabil ses in
tişar sahasının elli kilovatlık istasyona nazaran ancak yüzde on beş nispeti kadar daha geniş oldu
ğunu, binaenaleyh ihtiyacı karşılamadığını göstermiştir. 

Bugün için inşa ve tesisi zaruri görülen üç istasyonun ayrı ayrı ve birer birer inşası çeşitli 
bakımlardan iktisadi ve pratik görülmediği içinüçünün birden inşası teklif olunmaktadır. Bun-
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ların üçünün birden inşasında gerek ekonomik, gerekse işletime ve idare bakımlarından* oüyük 
faydalar vardır. Büyük yekûn tutan ihale bedellerindeki yüzde tenzilât miktarı dahi büyük ola
caktır. Beraber yapılan istasyonların anten tesisi, kablo ferşi, muayeneleri ve istasyon montajı 
için getirilen mütehassıslar (ki bunların geliş, dönüş ve saire masrafları daima Hükümete ait ol
maktadır ) her üç istasyondaki işleri birden tedvir edeceklerinden mütehassıs sayısından, do-
layısiyle paradan tasarruf edilecektir. Aynı firmaya, ihale edilen istasyonların yedekleri bir 
birinin aynı olacağından bir istasyonun yedeği icabmda diğerlerine de yedeklik' edebilecek, do-
layısiyle işletmede kolaylık sağlanacaktır. 

Gerek malzemenin imal ve teslimi, gerekse binaların inşaatı, makine ve alâtın bu binalar 
içine yerleştirilmesi iki yıllık bir zamana mütevakkıf bulunımaktadır. Bu sebeple Yüksek Mec
lise takdim olunan kanun tasarısı gelecek yıllara geçici tahhütlere girebilmes için Başbakanlığa 
yetki verilmesini tazammun etmektedir. 

Yeni radyoların inşası için düşünülen iş programına göre 1953 yılında bir yandan binalar yapı
lacak, bir yandan gerek radyo evlerinde gerekse verici istasyonlarda bulunması icabeden malzeme
nin heyeti umumiyesi sipariş edilecektir. Bu yıl içinde bina inşaatının mühim bir kısmı ikmal olu
nacak, radyo evlerindeki stüdyoların akustik tretmanını temin edecek malzeme, havalandırma tesi
satı malzemesi ve bina inşası esnasında yerlerine konulması gereken diğer malzeme temin olunacak
tır. Bu bakımdan 1953 yılı içinde tediyesi gereken kısım 1954 yılma nazaran az olacaktır. 1953 yılı 
içinde bina inşaatına ve tesellümü mümkün olacak malzemeye ait bedeller ödenecektir. 1954 yılında 
ise gerek radyo evlerine ve gerekse verici istasyonlara ait bilcümle malzeme teslim ve monte edilerek 
bedellerinin ödenmesi iktiza edecektir. Bu itibarin 3 radyonun heyeti umumiyesi; inşaat ve tesisat 
bedeli olarak tasavvur ve hesap edilen bedelin büyük kısmının 1954 Bütçesinden karşılanması gere
kecektir. 

Memleketimizde evvelce yaptırılmış olan radyo istasyonlarının inşası keyfiyet ve muameleleri 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ve tadilleri hükümlerinden müstesna tutulmuş
tur. Yabancı memleketlerden temini zaruri olan ve kendisine mahsus birçok hususiyetleri bulunan 
radyo istasyonu tesisat ve inşaatının teminini kolaylaştırmak üzere bundan evvelkiler gibi 2490 sa
yılı Kanun ve tadilleri hükümlerine tâbi tutulmaması icabetmektedir. 

içişleri Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 14 . II . 1953 

Esas No. 1/542 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, An
kara İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun lâyihası, Hükümet temsilcile
rinin iştirakiyle, komisyonumuzda tezekkür 
edildi. 

Halkın fikrî, bedii ve umumi kültürüne hiz
met gayesiyle Ankara Radyo İstasyonunun tev^ 
sii ve yeniden tesisi derpiş edilen radyo istas
yonları hakkındaki kanun lâyihası gerekçesin
de belirtilen ihtiyaçlar ve buna mütaallik bü
tün teferruat tetkik edildi 

15 milyon sarfı ile meydana getirilecek olan 
bu müesseselerin temin edeceği faideler de bü
tün vuzuhu ile tebellür ettikten sonra, 1, 3 ve 
4 neü maddelerde yapılan kelime değişiklik
leri ile Hükümet metni aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete su-
nuluî. 

İçişleri Ko. Reisi Reis Vekili 
Edirne Bursa 

R. Nasuhioğlu N. Yılmaz 

(S . Sayısı : 244) 



— 4 — 
Bu. R. Sözcüsü Kâtip 

Balıkesir Muğla 
8. Başkan Y. Başar 

Afyon Karahisar Bursa Bursa 
A. Veziroğlu R. Aylar A. Erozan 

Çoruh Çorum. Intanbul. 
Z. Ural B. Koldaş C. Türkgeldi 

klmzada bulunamadı 
İmzada bulunamadı 

Memleketimizde yeni radyo istasyonlarının 
kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun tevsi 
ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhü
de girişilmesi hakkında Hükümete salâhiyet 
verilmesini temin eden kanun lâyihası İçişleri 
Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumu
za tevdi edilmiş olmakla Maliye Vekâleti ve 
Basın - Yayın Umum Müdürlüğü mümessilleri
nin de huzuriyle görüşülüp incelendi. 

Memleketin umumi kültürüne hizmet ga
yesiyle Ankara Radyo İstasyonunun tevsi ve 
yeniden radyo istasyonları tesisi maksadını 
istihdaf eden lâyiha, esbabı mucibesindeki se
beplere, ve komisyonda verilen izahata göre 
yerinde görülmüş, başlık aynen ve birinci mad-

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Anka
ra Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi için 
gelecek yıllara sâri yüklenmelere girişilmesi 
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 28 . I . 1953 tarihli ve 6/177 sayılı tezke-

Kastamonu Kırklareli Kütahya 
F. Keçecioğlu F. Üstün Y. Aysal 

Kütahya Niğd« Ordu 
B. Besin F. Ecer F. Boztepe 

Trabzon Yozgad 
Görüşüm mahfuzdur A. Doğan 

Ü. Orhon İmzada bulunamad] 
Zonguldak 

A. Yurddbayrak 

de İçişleri Komisyonunca yapılan değişiklik
lerle aynen, ikinci madde Hükümetin teklifi 
veçhile aynen, üçüncü ve dördüncü maddeler 
İçişleri Komisyonunun değiştirdiği veçhile.ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolünur. 
Maliye Ko. 

Reisi Sözcü Kâtip 
Rize Siird Zonguldak 

/ . Akçal M. D. Süalp F. Açıksös 
Amasya Kocaeli Seyhans 

H. Koray E. Alican Z. Akçalı 
Yozgaıd Yozgad 

H. Tathoğlu F. Nizamoğlu 

resiyle gönderilen kanun lâyihası İçişleri ve 
Maliye komisyonları raporlariyle birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla Maliye Vekâleti 
temsilcisi ve Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 28 .11.1953 

Esas No. 1/542 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 30 . VI . 195S 
Esas No : 1/542 
Karar No : 98 

Yüksek Reisliğe 
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Kanun lâyihası; Hükümet gerekçesinde de 
tafsilen izah olunduğu üzere tcra Vekilleri He 
yetince kararlaştırılacak yerlerde kurulacak rad
yo istasyonlarının inşa, tesis ve teçhizi ile An
kara Radyo istasyonunun tevsi ve ıslahı için 
(15) milyon liraya kadar gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişmek üzere Başbekile salâhiyet 
verilmesini istihdaf etmektedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere sı
rasında vâki sualler üzerine Hükümet mümessil
lerinin verdikleri izahata nazaran bu salâhiyet 
kanuniyle memleketimizde . ikisinin Şark ve 
birisinin Garp vilâyetlerimizde olmak üzere ye
niden üç radyo istasyonu kurulacağı ve ayrıca 
Ankara Radyo istasyonunun da tevsi ve ıslah 
edileceği ve esasen bu maksatla 1953 yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü kısmının 741 nci (Radyo istasyon
ları yapımı her türlü masrafları) faslına 
(3 094 710) lira konulmuş olduğu anlaşılmış
tır. 

Memleketimizde muhtelif bakımlardan yeni 
radyo istasyolarının kurulmasının lüzum ve 
ehemmiyeti gerek Hükümetin mucip sebeplerin
de, gerek lâyihayı bidayeten tetkik eden komis
yonların raporlarında etrafiyle izah edilmiş ol
duğundan komisyonumuz bu mucip sebeplere is
tinaden kanuni lâyihasını esas itibariyle muva
fık görmüş ve Maliye Komisyonunun hazırladığı 
metin üzerinden maddelerin müzakeresine geç
miştir. 

Maliye Komisyonunun hazırladığı birinci 
madde de gelecek yıllara geçici olarak girişilebi
lecek taahhütlerin âzami haddi (15 000 000 lira 
olarak tesbit ve teklif edilmiş ise de lâyiha ile 
derpiş olunan hizmetin tamamının (15 000 000) 
lira ile kabili tahakkuk bulunduğu ve 1953 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Basın ve Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü kısmının 741 nci faslına bu maksatla 
(3 094 710) lira tahsisat konulmuş olup senesi için
de derhal sarfı mümkün bulunan bu para için 
ayrıca gelecek yıllara geçici taahhütlere girişe

bilmek salâhiyetine lüzum olmadığı anlaşıldığın
dan madde metnindeki (15 000 000) liralık had 
(13 000 000) liraya indirilmiş ve üzerinde bâzı 
ifade değişiklikleri de yapılan birinci madde bu 
suretle kabul edilmiştir. 

İkinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Birinci maddede mevzuubahs edilen radyo 
istasyonlarının inlşa ve tesisleri sırasında, teknik 
bâzı elemanların istihdamları zaruri olduğu anla 
şılması üzerine bu hususun temini için yukarda 
zikredilen 741 nci fasıldan (50) bin liranın tenzili 
ile (A/ l ) işaretli cetvelin aynı kısmında (geçici 
hizmetliler ücreti) adiyle yenjden açılacak 203 
ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak nakledilmesi 
ve aynı zamanda bu faslın 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli cetvele 
eklenmesi birinci ve ikinci geçici maddeler olarak 
komisyonumuzca yeniden hazırlanmıştır. 

3 ncü maddesi Maliye Komisyonunun değiş-
tîrişi veçhile aynen, dördüncü maddesi ise şek
len değiştirilmek suretiyle kabul olunan kanun 
lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Bursa, Giresun 

K. Yılmaz M. Şener 
Kâtip 
Sivas Ankara 

H. İmre M. Ete 
Çanakkale . Diyarbakır 

K. Akmanlar Y. Azizoğlu 
Diyarbakır Elâzığ 
M. Ekinci Ö. F. Sanaç 

istanbul Konya 
AS». Oran R. Birand 
Mardin Ordu 

R. Erten R. Aksoy 
Seyhan 
C. Türk B 

imzada bulunamadı 
Trabzon 

8. F. Kalayctoğlu 

Sözcü 
istanbul 

İT. Hüsman 

Antalya 
A. Sartoğlu 
Diyarbakır 
M. R. Bucak 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Seyhan 
8. Barı 

Siird 
. Erden 

( S. Sayısı : 244) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Ankara 
İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bakanlar Kurulunca (kararlaş
tırılacak yerlerde yeniden kurulacak radyo is
tasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara Rad
yo İstasyonunun tevsi ve ıslahı için (15 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye Başbakan yetkilidir. 

Bu madde gereğince girişilecek yüklenme
ler karşılığı her yıl Basın - Yaym ve Turizm 
Genel Müdürlüğü Bütçesinde açılacak özel bir 
bölüme konulur. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanuniyle eık ve tadilleri hü
kümlerine tâbi değildir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

M. Alakant 
Millî Savunma Bakanı 

S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUmjN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Ankara 
İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanunî 

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılacak yerlerde yeniden kurulacak rad
yo*-istasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara 
Radyo İstasyonunun tevsi ve ıslahı için 
(15 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Başvekil yetkilidir. 

Bu madde gereğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı her yıl Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Bütçesinde açılacak özel bir bölüme 
konulur. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kalbul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

MADDE 4. 
yeti yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinde 

Bu kanunu İcra Vekilleri He-

( S.' Bayisi : 244 ) 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ [ BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Yeni radyo istasyonlarının kurulması, Ankara 
İstasyonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılacak yerlerde yeniden kurulacak radyo is
tasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara Radyo 
İstasyonunun tevsi ve ıslahı için (15 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye Başvekil yetkilidir. 

Bu madde gereğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı her yıl Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir bölüme 
konulur. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

MADDE 4. 
yeti yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

Bu kanunu İcra Vekilleri He-

Yeni radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara 
Radyo istasyonunun tevsi ve takviyesi için gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılacak yerlerde yeniden kurulacak rad
yo istasyonları inşa, tesis ve teçhizi ve Ankara 
Radyo İstasyonunun tevsi ve ıslahı için 
(13 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişmeye Başvekil salahiyetlidir. 

Bu madde gereğince girişilecek taahhütler 
karşılığı her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü kısmında hususi bir 
fasla konulur. 

» 
MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1953 Malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaret
li cetvelin Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü kısmının 741 nci (Radyo istasyonları ya
pımı her türlü masrafları) faslından (50 000) 
lira aynı kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Baın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğü kısmında (gerici hizmetliler ücreti) 
adiyle yeniden açılan 203 ncü fasla fevkalâde 
tahsisat olarak nakledilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. 2. — 1953 Malî yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli 
cetvele Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdür
lüğü başlığı altında 203 ncü (geçici hizmetliler 
ücreti) faslı eklenmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

(S . Saj^ı : 244) 
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Hü. 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ÖJcmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

8. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
S. Ytrcalt 

( S. Sayısı : 244 ) 



S. SAYISI : 251 
Yeniden bir vilâyet ve dört kuza kurulması hakkında kanun lâyi 

hası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/584) 

T. C. " 
Başvekâlet 10 . IV . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2404, 6/1141 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden (1) vilâyet ve (4) İkaza kurulması hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 16 . III . 1953 tarihînde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâ
yihasının erbabı mucibe lâyihası ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederian. 

Başvekil 
A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 89 ve îl İdaresi Kanununun 1 nci maddesine dayanan idare tak
simatımız; vilâyet, kaza ve nahiye olarak kademelenmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet devrine kadar muhtelif safhalar arzeden idare taksimatımızın Cumhuriyeti müta-
akıp bugüne kadar geçirdiği değişikliklere bir göz atacak olursak hepsinde halka hizmetin bir 
prensip olarak kabul edildiği görülür. 

Teşkilâtı Mülkiye Kanunundan bugüne kadar muhtelif tarihlerde yapılan yeni teşkillerle bu
günkü idare taksimatımız; (63İ) vilâyet, (435) kaza ve (940) nahiyeden ibarettir. 

Bilhassa, kaza ve nahiye adedleri üzerinde görülen bariz yükselmelerde; âmme hizmetlerini 
görmekle mükellef organların, halkın yakınına götürüldüğü ve bu suretle de bu konudaki ana 
prensibin uygulanması bahsinde hayli de ileri gidilmiş olduğu müşahade edilir. 

Memleketteki demiryolu, liman ve şoselerin çoğalması, hava yollarının geniş mikyasta faali
yete geçmesi, ekonomik gelişme neticesi sınai merkezlerin vücut bulması, zaman mefhumunun 
hakiki kıymetini almış olması, sosyal ve kültürel yönlerden ileriye doğru mütemadi bir akış gö
rülmesi, köylerimizin kültür alanında geniş bir ufkun açılması ve hulâsa; memleketin her saha
sında bir tekevvünün yer alması, bu gelişmeye muvazi olarak idare taksimatımızda zaman zaman 
değişiklikler ve ilâveler yapılmasını zaruri kılmaktadır. 

Tam bir âmme hizmeti müessesesi olan kazaların bugüne kadar çoğalması yolunda yapılan ça
lışmalara yerinde hız verilmiş bulunmaktadır. 

Kazalarımızı çolaltmak gayreti; malî imkânlar çerçevesinde daima yerini muhafaza etmekle 
beraber, mevcut kazalarımıza da bir göz atmak, onların inkişafını takip etmek ve bu gelişmenin 
hazırladığı ihtiyaçları da cevaplandırmak gerekmektedir. 

Memleketimizin gelişme alanında kaydettiği ilerlemeler, bâzı kaza merkezlerimizde ehem
miyetli tesirler yaparak onun iktisadi durumunu kuvvetlendirmekte ve buna muvazi olarak da 
kültür ve imar ve diğer sahalarda yeni yeni hamleler kaydedilmektedir. 

Yukarda kısaca temas ettiğimiz tesirlerle, bölgesinde idari sınırları dışına çıkarak, iktisadi bir 
sınır çizen ve bu suretle de bulunduğu idari kademenin yapabildiği hizmetler üstünde yeni yeni 
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hiznjetler bekliyen bâzı kaza merkezimizin bu durumlarını ele almak ve işi vilâyet konusu içe
risinde mütalâa etmek faydalı görülmüştür. 

Bu maksatla; 
îlk, orta, erkek sanat, kız sanat ve lise kadrslariyle kültür teşkilâtında, P. T. T., Tekel ve 

diğer Devlet müesseseleriyle halk hizmetinde; faal iktisadi hareketleriyle ticari ve sanayi sahasın
da; üstün bir varlık gösteren ve bu durumu ile de; idarede işgal etmekte olduğu kademenin teş
kilât imkânları dışında yeni bir imkâna kavuşmanın zorlayışı ile karşı karşıya bulunan Uşak'ta 
yeniden bir vilâyet teşkil edilmesi lüzumu üzerinde durulmuştur. 

Bu durumda; Uşak Vilâyeti, merkezi Uşak olmak üzere, merkez kazası bu teşkilâtla beraber 
kaza^olarak teşkilâtlandırdığımız merkezleri Ulubey, Karahallı, Sivaslı ve diğerinin de merkezi 
Islâmköy olmak ve Banaz adiyle anılmak üzere (Ulubey), (Karahallı), (Sivaslı), (Banaz) kazala
rı ve Manisa'dan alman Eşme Kazasiyle, 

(244) köylü, (1) nahiyeli, (6) kazalı ve (157 359) nüfuslu olacaktır. 
Bir vilâyet kurulmasının bütçeye inikası ise; yeniden kurulacak kazalardan birisinin karşılığı 

Uşak'tan tutumlanacak kadrolarla sağlanacağından diğer üç kazanın bir yıllık gideri olarak 
(239 712) liranın bir vilâyetin yıllık gideri olan (586 148) liraya ilâvesi suretiyle (824 860) lira
ya baliğ olacaktır. 

Bu,külfetin, halk ve Devlet hizmetinde sağlıyacağı kolaylıklar, bölgesinde destekliyeceği ikti
sadi hareketler ve memleketimizin emniyet ve asayişi sahasında yapacağı faydalar nazara alınarak 
yukarda belirttiğimiz şekilde yeniden bir vilâyet kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun 
lâyihası bu bakımdan düzenlenmiştir, 

(1) Sayılı cetvel 

(Uşak Vilâyeti) 

Kazalar Nahiyeler Koylar Nüfusu 

© 1 244 157 85» 

Uşak Vilâyetine bağlaman kaza, nahiye ve köyler 

(Merkez kazası) 

Alındığı Bağlandığı Kazanın Nahiyenin Köy 
vilâyeti vilâyeti adı adı aded Nüfusu 

•Kütahya Uşak U^ak (Kasaba) 19 946 
» » » (Merkez) 51 25 958 
» » » (Güre) 14 5 058 

65 50 962 50 962 

( S. Sayısı : 251 ) 



Kütahya Uşak Banaz 

12 Kazası) 
aXMerk)ez) 42 29 167 

« 

Kütahya 
> 

Kütahya 

••* % a k 

Uşak 

(Karahalh kazası) 

,Karahailı (Ktffe) 
> (Merkez) 

" fütobertf&a&) 

Ulttbey ^Kasaba) 
» <Merk"ez) 

, 42 

> 15 

33 

29 167 

4 284 
11 623 

; 15 907 
fj • , , • , 

3 605 
16 *97 

29 167 

15 907 

33 20 002 20 002 

Manisa Uşak 
» 

(Eşme Kazası) 

^İf tne ""* (talaka) 
» (Merkez) 68 

68 

3 046 
23 653 

26 699 26 699 

Kütahya Uşak 

(Sivaslı Kazası) 

Sivaslı (Merkez) ^'fi 

Umumi yekun Uiİ244 

14 622 

14 022 14 622 

157 059 157 359 

••9r*&>h n 

Bir vilâyetin yıllık gideri 
-Uçak vilâysfeüte bağlı olarak yeniden kurulacak Banaz, 

Ulubey, Sivaslı ve Karahalh kazalarından birisi Uşak 
Kazasından tutuklanacak kadro ile kurulacaktır. Diğer 
üçisaza için yeniden kadro alınması icalbetmekto olup, 
bu üç kazanın yıllık gideri 

(Yeniden kurulacak (1) vilâyet ve üç kazanın gideri) 

585 148 

289 712 

824 860 

( S. Sayısı : 251) 



Kurulacak bir vilâyet için gider masrafı 

(Bir yıllık) 

Maaşlar 
Ücret 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Yargıç ödeneği 
Yakacak Zammı 
Kira ayda (2 000) lira hesabiyle 
Kırtasiye ayda. (200) lira hesa'biyle 
Döşeme, demirbaş, her daire için (4 000) lira 
öteberi her daire için (50) lira hesabiyle 
Her daire için (100) Jira hesabiyle aydınlatma 
Her daire için (400) lira hesabiyle yakacak 
Yolluk 

üira 

401 400 
24 660 
27 890 
28 956 
2 100 
1.2 650 

24 000 
2 400 
48 000 

600 
1 200 
4 000 
7 292 

Toplam 585 148 

Kurulacak bir kaza için gider masrafı 

' B i r yıllık 

Aylık 
Ücret 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Yargıç ödeneği 
Yakacak zammı 
Kira ayda 100 lira hesabiyle 
Kırtasiye ayda 50 lira hesabiyle (5) daire için 
Döşeme demirbaş her daire için (2 000) lira 
öteberi her daire için (20) lira hesabiyle 
Her daire için 50 lira hesabiyle aydınlatma 
Her daire için (200) lira hesabiyle yakacak 
Yolluk her memur için (100) lira hesabiyle 

üç kaza için 

Lira 

51 900 
2 520 
8 240 
2 944 
1 200 
3 300 

1 200 
250 

10 000 
100 
250 

1 000 
2 000 

Yekûn 79 904 
X 3 

239 712 

( S. Sayısı : 251) 



D. Görevin çeşidi 

2 
3 
6 
7 
S 

11 
10 
11 
12 
11 
13 
11 
11 

Vali 
Vali muavini 
Hukuk işleri Mid. 
Nüfus Md. 
Seferber]iık Md. 
Maiyet memuru 
Nüfus başkâtibi 
Tahrirat kâtibi 

» » 
Evrak memuru 

» » 
İdare kurulu kâtibi 
Nüfus kâtibi 

'.,2) Sayılı 

Sayı 

cetvel 

Maaşı 

içişleri Vekâleti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

125 
100 
70 
60 
50 
30 
35 
30 
25 

' 30 
20 
30 
30 

Aylık 

' 875 
750 
475-
400 
350 
225 
250 
225 
200 
225 
175 
225 
225 

Yıllık 

10 500 
9 000 
5 700 
4 800 
4 200 
2 700 
3 000 
2 700 
2 400 
2 700 
2 100 
2 700 
2 700 

Yekûn 

55 200 

2 
3 
5 
6 
7 
7 
7 

11 
9 

10 
12 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
12 
10 

Ağıreeza başkanı 
C. Savcısı 
Sulh yargıcı 
Ceza yargıcı 
Sorgu yargıcı 
Hukuk yargıcı 
Sulh yargıcı 
Yargıç adayı 
Hukuk başkâtilbi 
Ceza başkâtibi 
Ceza evi müdürü 
Hukuk kâtibi 
Zabıt kâtibi 

» » 
» » 
» » 

Ceza evi kâtibi 
Mübaşir 
İcra memuru 

Adalet Vekâleti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 * 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

125 
100 
80 
70 
60 
60 
60 
30 
40 
55 
25 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
25 
35 

875 
750 
550 
475 
400 
400 
400 
350 
300 
250 
200 
250 
225 
600 
175 . 
150 
175 
400 
250 

10 500 
9 000 
6 600 
5 700 
4 800 
4 800 
4 800 

16 200 
3 600 
3 000 
2 400 
3 000 
2 700 
7 200 
2 100 
.1 800 
2 100 
4 800 
3 000 •'• 

98 100 
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D. Görevin çeşidi Sayı Maa$ı Ayliik Yıllık Yekun 

M*%* Vokâleti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

90 
70 
60 
70 
35 
35 
30 
25 
25 
35 
30 
20 
35 
15 
30 
20 

625 
475 
400 
475 
250 
250 
225 
200 
200 
250 
225 
175 
250 
150 
225 
525 

7 500 
5 700 
4 800 
5 700 
3 000 
3 000 
2 700. 
2 400 
2 400. 
3 000,, 
2 700 
2 100 
3 000 
1 800 
2 700 
6 300 

58 800 

Sağlık Vekâleti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 . 
2 

90 
40 
35 
25 
30 
20 
25 
20 
15 
30 
20 

625 
300 
250 
200 
325 
175 
400 
350 
250 
225 
350 

7 500 
3 600 
3 000 
2 400 
2 700 
2 100 
4 800 
4 200 
1 800, 
2 700. 
4 200, 

39 000 

Bayındırlık Vejcâleta 

5 Bayındırlık raMtiçü 1 80 Ö50 6 600a 
5 Mühendis 1 80 550 İ 600 

11 Fen memuru 1 30 225 2 700 

15 900 
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4 Defterdar 
6 Saymanlık müdürü 
7 Gelir müdürü 
6 Hazine avukatı 

10 Gelir kontrol mtejmuru 
10 Saymanlık menfuru 
11 Saymanlık kâtd[$ • 
12 » » ' 
12 Veiznedar 
10 Tahakkuk sen$|,f$fi 
11 Vergi meanuru^ 
13 » » yardımcısı 
10 Tahvilât servis,$efi 
14 Evrak memuru, 
11 Millî emlâk mem;u<ru 
13 Tahsildar 

4 Sağlık müdürü. 
9 Hükümet talbîl ,̂ 

10 Sağlık kâtibi 7 
12 » > 
11 » memuru 
13 » » 
12 Ebe 
13 » 
14 » 
11 Sağlık memuru, 
13 » » 



D. Görevin çeşidi 

7 Millî Eğitim müdürü 
10 » » müfettişi 
10 » » kâtibi 
11 » » » 
12 Teknisiyen 

6 
8 

10 
10 
10 
9 

10 
10 
11 
12 
11 
11' 
11 

Veteriner müdürü 
Merkez veteriner 

» » 
Sağlık memuru 

» kâtibi 
Ziraat Mücadele Md. 
Mücadele tekııis. 
Ziraat öğ. 

» » 
» » 

Stajyer 
Kâtip 
Ziraat memuru 

- T 
Sayı 

— 

Maaşı 

Mil î Eğitim 
1 
1 
1 
1 
1 

Tarım Vekâleti 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

a 
1 
1 

60 
35 
35 
30 
20 

i 
70 
50 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
30 
25 
30 
80 
30 

Aylık 

400 
250 
250 
225 
200 

475 
350 
250 
250 
250 
300 
500 
250 
225 
200 
450 
225 
225 

Yıllık 

4 800 
3 000 
3 000 
2 700 
2 400 

5 700 
4 200 
3 000 
3 000 
3 000 
3 600 
6 000 
3 000 
2 700 
2 4O0 
5 400 
2 700 
2 700 

8 Tapu sicil muhafızı 
11 » » muavind 

8 Toprak ve tsk. Md. 
11 » > M: 

Tapu T« Kadastro Genfcl Müdürlüğü 
1 50 350 
1 30 225 

Toprak v* fokân G»nel Müdürlüğü 
1 50 850 
1 30 225 

7 Emniyet müdürü 
8 Başkomiser 
9 Komiser h 

11 Polis memuru 
11 Muamele memuru 
12 Polis memuru 

4 200 
2 700 

4 200 
2 700 

(f»n»l toplam 

( S. S t y m : ML ) 

Yekûn 

15 900 

47 400 

6 900 

Emniyet Gen«l Müdürlüğü 
1 
1 
3 

10 
t 
1 

60 
50 
40 
30 
30 
25 

400 
350 
900 

2 250 
675 
200 

4 800 
4 200 

10 800 
27 000 

8 100 
2 400 

6 900 

. 

57 300 

401 400 



D. 

8 
13 
13 
14 

Görevin 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

çeşidi 

- 8 -
(2) Sayılı cetvel 

Sayı Maaşı 

içişleri Vekâleti 

1 50 
1 20 
1 20 
1 15 

Aylık 

• 

350 
175 
175 
150 

Yıllık 

4 200 
2 100 v 

2 100 
1 800 

Yekûn 

10 200 10 200 

10 Mal müdürü 
12 Vergi memuru 
13 » » 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

Maliye V«kâl#tj 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

3 000 
2 400 
2 100 
2 100 
2 400 
2 100 

14 100 14 100 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

9 Hükümet ıtaJbilbi 
13 Gezici sağlık memuru 
13 (Mu. ve tedavi evi) 

(Sağlık memuru) 
14 Hükümet Dr. luğu Kâ. 

1 
1 
1 

40 
20 
20 

15 

300 
175 
175 

150 

3 600 
2 100 
2 100 

1 800 

9 600 9 600 

9 
10 
13 
14 
14 

Hâkim veya savcı 
» » » 

Mahkeme zabıt kâtibi 
» » » 

Mübaşir 

Adalet VekâWti 

2 
1 
1 
1 
1 

40 
35 
20 
15 
15 

600 
250 
175 
150 
150 

7 200 
3 000 
2 100 
1 800 
1 800 

• 

15 900 15 900 

13 Tapu kütük memuru 

Tapu ve Kadastro G«nel Müdürlüğü 

1 20 175 2 100 
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(3) »ayılı cetvel 

Görevin çeşidi 

Evrak dağıtıcı»! 
Odacı 

Mübaşir 
Odacı 
Başgardiyan 
Gardiyan 

» 
» 

Daktilo 
Gece "bekçi»! 
Odacı 

Odacı 

Sürveyan 
Başmakînist 
Odacı 

Odacı 

Odacı 

Od«cı 

Odaca 

Sağlık 

Tapu ve 

Aded Ücret 

İçişleri Vekâleti 
1 60 
2 55 

Adalet Vekâleti 
3 100 
1 70 
1 115 
2 100 
2 90 
1 60 

Maliye Vekâleti 
1 90 
1 90 
2 60 

Aylık 

60 
110 

300 
70 

115 
200 
180 

60 

90 
90 

120 
ve Sosyal Yardım Vekâleti 

2 75 
Tarım Vekâleti 

1 75 
1 145 
1 65 

150 

75 
145 
55 

Kadastro Genel Müdürlüğü 
1 55 

Millî Eğitim Vekâleti 
1 60 

, 55 

60 
Emniyet Genel Müldürlüğü 

Toprak 
1 60 60 

ve îakân Genel Müdürlüğü 

Yıllık 

720 
1 320 

3 600 
840 

1 380 
2 400 
2 160 

720 

1 080 
1 080 
1 440 

1 800 

900 
1 740 

660 

660 

720 

720 

1 60 60 720 

Genel toplam 

Genel 
toplam 

2 040 

11 100 

3 600 

1 800 

3 300 

660 

720 

720 

720 

24 660 

(3) »ayılı cetvel 
Gtfrerin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

İçişleri Vekâleti 
Odaeı 1 150 50 

Maliye Vekâleti 
Odaeı 1 50 50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 1 60 50 

Adalet Vekâleti 
Gardiyan 1 60 60 

600 

600 

600 

720 

2 620 
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İçişleri Koinisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/581 
Karar No. 67 

29 .IV . 1953 

Yüksek- Reisliğe 

Yeniden bir vilâyet ve dört kaza kurulması 
hakkındaki kanun lâyihası, İçişleri ve Maliye 
Vekâletleri mümessillerinin iştirakiyle komisyo
numuzda müzakere edildi. 

Hükümetin mueip sebepler lâyihasında, ikti
sadi ve içtimai sahalarda - büyük inkişaflar gös
teren Uşak Kasabasının idarede işgal etmekte; 
olduğu kademenin teşkilât imkânları dışında ye
ni bir imkâna kavuşmanın tazyiki ile karşı kar
şıya bulunduğu belirtilerek merkezi Uşak ol
mak üzere merkez kazasiyle Ulubey, Karahallı, 
Sivaslı ve Banaz nahiyelerinin kazaya çevril
mesi ve Manisaya bağlı Eşme kazasının da 
alınması suretiyle 244 köylü, 1 nahiyeli, 6 ka
zalı ve 157 359 nüfuslu Uşak Vilâyeti adiyle 
yeni bir vilâyet kurulmasının derpiş edildiği 
bildirilmektedir. 

Âmme hüzmetlerini halkın ayağına götür
mek maksadiyle bir kısım nahiyelerin kazaya 
çevrilmesi hususunda Hükümetçe girişilen gay
ret ve teşebbüsler yanında iktisadi ve içtimai 
bakımlardan hızla gelişmetke olan Uşak gibi 
mühim bir kasabanın vilâyet merkezi haline 
getirilmesi suretiyle yeni bir vilâyetin kurul
ması bu kasabanın lâyik olduğu inkişafın sür
atle artmasını sağlıyacağı gibi âmme hizmetle
rinin daha geniş bir ölçüde halka intikal etti
rilmesinin kabil olacağı mütalâasında bulunan 
komisyonumuz, Hükümetin bu husustaki mucip 
sebeplerini yerinde görerek lâyihanın aynen ka
bulüne ekseriyetle karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

İçişleri Ko. Reisi Reisvekili 
Edirne ' Bursa 

E. Nasuhioğlu N. Yılmaz 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Amasya Mulğa 
K. Eren 7. Başer 

Afyon K. Balıkesir Çoruh 
A. Veziroğlu [*] 8. Başkan Z. TJral 

Çorum Erzurum İstanbul 
B. Koldaş M. Zer en C. Türkgeldi 

İmzada bulunamadı. 
Kırklareli Kütahya Kütahya 
F. Üstün Y. Aysal B. Besin 

Ordu Niğde Samsun 
F. Boztepe F. E cer M. özkefeli 

'Sivas Trabzon 
E. Damalı H. Orhon 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Van 

t. Akın 

[*] Uşak'ta vilâyet kurulmasına taraf
tarım, Ancak, Manisa Vilâyetine bağlı Eşme 
Kazasının Uşak Vilâyetine bağlanması hak
kında İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin 
D fıkrasına tevfikan Genel Meclisten muktazi 
kararın alınmamış olması sebebiyle kanuni 
formalitenin yerine getirilmesi lüzumludur 

kanaatindeyim. 
Afyon K. » -

A. Veziroğlu 
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- 11 - -
Bütçe, Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas ,No. 1/584,-
Karar No. 100 

3 . Vll . 1953i 

Yüksek Reisliğe-

Yeniden bir vilâyet ve (4) kaza kurulması 
hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
karar laş t ı r ıp - Başvekâletin 10 . 4 . ^S^tiar ihl i 
ve 6/1141 sayılı tezkeresiyle gönderilen-kanun 
lâyihası, içişleri Komisyonu raporu ile birlikte 
komisyonumuza havale olunmakla İçişleri ve 
Maliye Vekâletleri temsilcileri huzuriyle tetkik . 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde ve İçiş
leri Komisyonunun raporunda belirtildiği'üzere 
ik t i sap v,e, İ 4 t u ^ . ^ ^ ^ ^ i b ü o ^ î < 4 n k l ş | t f i y ^ i 

gösteren ve bu 4WW8& % $& b ^ l u ^ u ğ u idari 
teşkilât kademesinin imkânları fevkında yeni 
teşkilât SH imkânla»!©» k a v u r a n ı n tazyika-ik 
karşı* karşıya, bulunduğu bildiriJe»ı Uşak îlçe-ı 
sindvken4isine.4)ağluBanaz, Ulufcteyy Karahalh 
ve Sivaslı nahiyelerHÛn^kaaaya-çe-vrömeei- ve 
Maninsia Vilâyetine bağlı Eşme Kazasının da 
buna bağlanması suretiyle (244) köyü, bir na
hiyeyi ve (5) kazayı Ve (157 359) nüfusu ihtiva 
etmek ve merkezi Uşak olmak üzere (Uşak Vi
lâyeti) adiyle yeni bir vilâyet kurulması için 
sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Her sahada günden güne geniş inkişaflar 
kaydetmekte olduğu anlaşılan Uşak Kasabası
nın .vilâyet m*km Min^r $$W$lmes| .şhflljai? 
bu in^ i şa^nm^yat le^a^a ja^ ı $ş âmme, l»zm*tw 
lerinm^dahA jgpş $şejg$e , h a B a r ^ i f c a l .eitiçiU s 
mesjnjnr£ab& ol̂ OA^V m ^ t a ^ a s ^ , îçişieri ,^or.-
misyonunca ekseriyetle kabul edilmiş .plan,,%&-....... 
nun lâyihası, komisyonumuzda cereyan eden 
müzakerelerden- sonı^ı,esas itibariyle kabuli edi
lerek maddekrin,^ görüşülmeğine» g«^ilmiştin 

Bana^Ulutoeyv>^rahalk ve Sivaslı nakiyek-
rinde ,bu unvanlarla dört^kaza.kurulması ^ hak* 
kındaki hüknainu müstakü^ hi<a *»adde - haliade 
ve yeniden kurulacak bu kazalarla, Manisa Vi
lâyetinden alınacak.Eşme Kazasını ihtiva^etmek 
üzere teşkil edilecek Uşak . Vilâyetine ait met.. 
ninde ayrı bir madde halinde tertip edilmesi 
uygun görülerek Hükümetin teklif etmiş plduğu . 

birinci madde komisyonumuzca bu esaslara gp-
re birinci ve ikinci maddeler halinde tesbit ve 
kabul olunmuştur. 

Hükümetin ikinci maddesi, tasrihine lüzum. 
görrçlmiyen kelimelerle metinden çıkarılmak su
retiyle 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. Bu 
maddeye ilişik (2) sayılı cetvelde Uşak Vilâyeti
ne ait bulunan kadro aylıklarının yapılan ince
lemeler sonunda yüksek derecelerden tesbit edil
miş olduğu aıılaşıldı^ından^ye^ıiden^kurula.cak 
bu vilâyete ait kadroların maaş derecelerinin, 
husu^g»toeeği .m#l î i t külf et ?de*göz ününde Jtm-
lundurularak, hizö»eiivmüte««ir^eAnıiyecek mu
tedil hadlerde tesbiti lüzumu komisyonumuzca 
kabul edilmiş- ve bu hususun ileride Hükümet
çe yapılacak tekliflerde göz önünde bulundu
rulması temennisiyle cetvel yeniden tanzim edil
miştir. 

Geçici birinci madde bâzr kelime değişiklik
leriyle kabul edilmiş ve bu maddeye ilişik (3) 
sayılı cetvelde, 195$ -yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde ücretlerin 
ayarlanmasına-dair kabul olunan esas dairesin
de değişiklik yapılmıştır.-

Kurulacak kazalar ile vilâyetin aylık, ücret 
ve giderleri "karşılığı için 1953' yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de bir fasıl açılarak bu fasla (824 860) lira 
tahsisat ilâvesine mütedair olan ikinci geçici 
madde, 1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti 
kısmındaki 425 nci (kaza teşkili masrafları) 
faslında- mevcut (1 500 000) liralık tahsisatın, 
bütçenin alâkalı tertiplerindekHasarruflar dula 
yısiyle»bu teşkilâtın masraf larma da kâfi gele-
ceği-binaenaleyh mezkûr faslın ^unvanına (vilâ
yet ) kelimesinin ilâvesi halinde maksadın temin 
edileceği Maliye mümessili-tarafından ifade edil
miş ,olduğundanf ,bu esas dakwiade tadilea tan
zim ye kahuA edilmiştir* 

Hükametm 3nçü l .mad4^Lâö^dünöü.madde 
olarak aynen ve 4 ncü maddesi dfî  bir kelime 
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ilâvesiyle, 5 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı ve ilişik cetvelleri 'Umumi Heyetin lasvibinc 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Ankara 

M. Bayramoğlv 

İstanbul 
E. Adakmı 

Beis V. 
direş ıı n 

M. Şener 
Elâzığ 

Muhalifim 
Ö. F. Smıo-ç-

istanbul 
#. Oran 

•Sözcü 
Istan!)ti I 

U. Hvsmau 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

tstanbui 
F. S ay im er 

izmir 
B. Bilgin 

Konya. 

Kon\ fi 
li. Birana 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
Muhalifim 

Kastamonu Kırklareli 
/ / . Türe Ş. Bakay 

Konya 
Kanun lâyihasına komisyonda 
muhalefetin i bildirmekle bera

ber imzada bulunamamışı ir. 
M. Â Ülgcn 

Samsun Siird 
T. Heri B. Erden 

Zonguldak 
İT. Balık 

S. F. KalaycAoğlu 

mmm 

HÜKÜM ETÎN TEKLÎET 

Yemden (1) vilâyet ve (4) kaza kurulması- hak 
kında kanun lâyihası 

MADDE 1. - - Bağlı «1) sayılı cetvelde ad
ları kendisine bağlanan kaza, nahiye ve köyleri 
gösterilen Kütahya 'Vilâyetine bağlı l'sak Kaza-
smdan tutnmlauan kaza kadrosu ile Uşak 
Kazasına bağlı Banaz Nahiyesinde (Banaz), 
yeniden alınacak üç kaza, kadrosu ile 
de Uşak Kazasının Ulubey Nahiyesinde 
(Ulubey), ve Kara halli Nahiyesinde (KarahaJlî) 
ve Sivaslı Nahiyesinde (Sivaslı) adiyle kurulan 
dört kaza ile Manisa 'Vilâyetine bağlı Eşme Ka
zasını ihtiva etmek üzere Uşak Kazasında (Uşak) 
adiyle yeniden bir vilâyet kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen. Ulubey ve Ka-
rahallı ve Sivaslı kazalariyle Uşak Vilâyeti
nin kuruluşlum ilişkin kadrolar, 8656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvtlde ilgili vekâlet 
ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

UEOÎOİ MADDE 1. - ilişik (3) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar 1958 Malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısım
larına eklenmiştir. 

BÜTÇ E K (')MtSYON UNUN DEĞİŞTtRİŞİ 

Yeniden bir vilâyet re dört kasa kurulması hak
kında kemim lâyihası 

MADDE 1. - - Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Banaz, 
Ulubey, Karahallı ve Sivasb nahiye merkezle
rinde birer kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. --• Uşak Kazası kaldırılarak mer
kezi Uşak olmak ve birinci maddede yazılı ka
zalarla Manisa Vilâyetine bağlı Eşme Kazasını 
ihtiva etmek üzere (Uşak) adiyle bir vilâyet 
kurulmuştur. 

MADDE 8. - - İlişik (2) sayılı cetvelde dere
ce. aylık ve sayıları gösterilen kadrolar. Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü
ne dair olan 8656 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

(JEÇlCÎ MADDE l. — Bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1958 Malî yılı. Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

( S. Sayısı : 251 ) 
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GEÇİCİ MADDE 2. - - Kurulması kabul edi
len kazalarla vilâyetin aylık ücret ve giderleri 
karşılığı olarak 1953 Maliye Vekâleti Bütçe
sine (Kaza ve vilâyet teşkili giderleri) için ye
niden açılacak bölüme (824 860) lira konulma
sı suretiyle ilgili bütçelerin bölüm ve madde
lerine ihtiyaç nispetinde münakalesine Maliye 
Vekili yetkilidir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bıı kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu 
killeri Heyeti memurdur. 

icraya İcra Ve-

Başvekil 
A. Menderes 
Alalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
Tt. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. ff. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

(jalışma Vekili 
S. Ağaoğhı 

Devlet, Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler-Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. Y%rccH% 

B. K. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci (kaza 
teşkili masrafları) faslının adı (vilâyet ve kaza 
teşkili masrafları) şeklinde değiştirilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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- U 1 4 — 
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Uşak Vilâyetine bağlanan kaza, nahiye ve köyler 

Merkel Kazası 
S. No. Köyün adı 

1 Aksa 
2 Bağbaşı 
3 Bölme 
4 Bozkuş 
5 Cüğerdede 
6 Çarık 
7 Çınarcık 
8 Çukurağıl 
9 Dağdemirler 

10 Dağyenice 
11 Elmacık - Habibler 
12 Eskisaray 
13 Göğem 
14 Hacıkadem 
15 Hocalar - Yavu 
16 îkisaray 
17 îlyash 
18 Kabaklar 
19 Kalfa 
20 Karaağaç 
21 Karabeyli 
22 Karacahisar 
23 Karahasan 
24 Karlık 
25 Kayagıl 
26 Kediyünü 
27 Kılcan 
28 Kırka 
29 Koyunbeyli 
30 Kudurgul 
31 Kuyucafc 
32 Kürt 
33 Leşler - Gücer 
34 Muharremşah 
35 Marlık 
36 Mende 
37 Mesudiye 
38 Mmgırap - Şehhasan 
39 Medara 
40 Orta 
41 Ovademirler 

Merkea Nahiyesi 

Almdfğı merkez 

Kütahya Vilâyeti Uşak Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.* » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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S. No. Köyün adı 

42 Paçacıoğhı 
43 Samdere 
44 Selikler 
45 Selvioğlu * 
46 Sorkun 
47 Susuzviran 
48 Ürün 
49 Yapağılar 
50 Yaşamışlar 
51 Zep Güldezler 

. 

Kütahya Vilâyeti Uşak 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Güre Nahiyesi 

1 Güre (N. M.) 
2 Aktag 
3 Buğdaylı 
4 Beylerhanı 
5 Emirfakılı 
6 Halilefendiçiftliği 
7 Hüsam 
8 Hopuş 
9 Köprübaşı 

10 Karakuyu 
11 Selviler 
12 Ormandamı 
13 Mollamusa 
14 Mıdıklı 

Kütahya Vilâyeti Uşak Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

' » 
» 
» 
» 
» 

Göre 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

Nahiye* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

Banaz KJaza*ı 

Bamaz Kazasına bağlanan köyler 

1 Ahat 
2 Alaba 
3 Banaz 
4 Burhaniye 
5 Baltah 
6 Balhadır 
7 Büyü'kdturak 
8 Çece 
9 Oomburt 

10 Comburtgürlegi 
11 Oorom 
12 D«rb«nt 
13 Düzkışla 
14 Dümenler 
15 Düzlüce 

Kütahya Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 

(S . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayısı : 

i Uşa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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S. No. Köyün adı Alındığı m*rkez 

16 Erceys 
17 Folus 
18 Gedikler 
19 Giimülte 
20 Hasan 
21 Hatıplar 
22 Hallaçlar 
23 ÎJmrez 
24 Kavacfk 
25 Kaylr 
26 Kızılcaviran 
27 Kızılcasöğüt 
28 Kızılhisar 
29 Kuşdemir 
30 Küçükoturak 
31 Karacahisar 
32 Küçükler 
33 Ka-plangı 
34 Ovaoılk 
35 öksüz 
36 Paşae.rk 
37 Reşadiye* 
38 Sanıra 
39 Susuz 
4(1 ŞaJban 
41 Ulupınar 
42 Yenice 

Kütahya Vilâyeti Uşak Kazasının Banaz Nahiyesinden 
» » ' » » » » 
» » > » » » 
» » » » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

1 Beki 
2 Buğdaylı 
3 ÇAalı 
4 Delihıdırlı 
5 Dumanlı 
6 Duraklı 
7 Kavaklı 
S Kaykıllı 
9 Kırkyaren 

10 Kül 
11 Paşalar 
12 Alfaklar 
18 Karayakuplu 
14 Karabedirler 
15 K a r t a a n 

Karahall1! Kazası 

Karahaillı Kazasına bağlanan köyler 

Kütahya Vilâyeti Uşak Kaza.smm Karahallı Nahiyesinden 
» > » » •» » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kütahya, Vilâyeti Uşak Kazasının Sivaslı Nahiyesinden 
Kütahya Vilâyeti Uşak Kazasının Ulubey Nahiyesinden 
Denizli Vilâyeti Çivril Kazasının Merkez Nahiyesinden 

» » » » » » 
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S. No. Köyün adı 

— 17 — 
Ulubey Kazası 

Ulubey Kazasına bağlanan köyler 
Alındığı merkez 

1 Akkeçili 
2 Avgan 
3 Bekdemir - Sevindikler 
4 Büyükkayalı 
5 Çardak 
6 Hanyeri - Mildi 
7 Has 
8 îshaklar - Çalyenice 
9 Katırcık 

10 Kıran 
11 Köseler 
12 Kurudere 
13, Küçükkayalı 
14 Külçen - Emekse 
15 Omurca 
16 Sülmenli - Bekmiş 
17 Aksaz 
18 Şükraniye 
19 Tegen 
20 Tutluca 
21 Çırpıcılar 
22 Gedikler 
23 Irgat 
24 înay 
25 Karacaahmst 
26 Kışla 
27 Kötüilyaslı 
28 Söğütlü 
29 Çam 
30 Çavaşh 
31 Desdemir 
32 Köselli 
33 Medele 
34 Moraca 

Kütahya Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Manisa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Denizli 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 

Uşak Kazasının 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- » 
» 
» 
» 
» 
» 

Eşme Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çal 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 

Ulubey 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> / 
> 

* 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 

Merkez 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 

Bekilli 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
*.. 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
*. . 
» 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Nahiyesinden 
» 

. » • ' . • 

» 
» 
» 
» 

. » . . • • 

Nahiyesinden 
» 
» 
» . 
» 
» 
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Eşme Kazası 

Esme Kazasına bağlanan köyler 

S. No. Köyün adı ' Alındığı merkez 

1 Akça 
2 Alahabalı 
3 Aydınlı 
4 Ahmetler 
5 Ağabey 
6 Balabanlı 
7 Bozlar 
8 Boyalı 
9 Büyükadana 

10 Bekişli 
11 Caberler 
12 Camili 
13 Cemalcörüf 
14 Cevizli 
15 Çakaldamı 
1'6 Çakal 
17 Davala 
18 DervişK 
19 Davutlar 
20 Dere 
21 Delibash 
22 Dereli 
23 Dişkaya 
24 Esmeli 
25 Esmetaş 
26 Emirli 
27 Güney 
28 Güllü 
29 Gökçukur 
30 Hamamdere 
31 Haliviran 
32 Hardallı 
33 Hisar 
34 îsalar 
35 Kayalı 
36 Kayapmar 
37 Kazaklar 
38 Karacaömerli 
39 Karaahmetli 
40 Karabacaklı 
41 Kemer 
42 Keklikli 
43 Kıran 
44 Kısık 
45 Kolankaya 

Manisa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

E§me 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Merkez N 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

ahiyes: 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

% 
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19 
S. No. Köyün adı 

46 Eâttler 
47 Mıscrk 
48 Narh 
49 Narincalı 
5ö OrfcsadM* 
51 BMte 
52 Steaofc 
53 Sirge 
54 Sirgetaş 
55 Sirgehamitli 
56 Şehitli 
57 Takmak 
58 Ulucak 
59 Ürküden 
60 Yelegen 
61 YettttSy 
62 Yeşilkavak 
63 Çalıkhasanlı 
64 Falah 
65 Hameli 
66 Hâmitlitekesiyen 
67 Yenişehir 

Manisa 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
# 

• • 

» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 

Eşme 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
* 

, » 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının 
> 
» 
» 
» 
* 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Merkez 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sivaslı Kazası 

Sivaslı Kazasına bağlanan köyler 

Sivaslı (Kasaba) 
1 Akarca 
2 Azizler 
3 Budaklar 
4 Cinpğlu 
5 Dedeballar 
6 Eldeniz 
7 Erice 
8 Erice Çtfffiği 
9 Hacım 

10 Honoğlu 
11 Karaboyalık 
12 Ketenlik 
13 Kökez 
14 Kureyş 
15 Pınarbaşı 
16 Salınanlar 
17 damatlar 
18 Bazak 
19 Belçikler 
20 *Tatar 
21 Tayalar 

KüUhya -1 

» 
• > 

» 
> 
» 
> 
> 
> 
w 
> 
» 
> 

• - » 

> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

v'üâyel 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

i Uşak 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
»' 
» 
» 
> 

: Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

Sivaslı "îf 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 

Fahiyeı 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
-> 
> 
» 
» 
> 

• » 

» 
» 
> 
> 

{B.^rm-.mi) 



D. 

2 
3 
6 
7 
8 

11 
10 
11 
12 
12 
13 
11 
11 

2 
3 
5 
6 
7 
7 
7 

11 
9 

10 
12 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
12 
10 

4 
6 
7 
6 

10 

—. 2 0 — 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Say 

içişleri VekâUti 

Vali ] 
Vali muavini 
Hukuk işleri müdürü 3 
Nüfus müdürü '. 
Seferberlik müdürü 
Maiyet memuru ] 
Nüfus Başkâtibi ] 
Tahrirat kâtibi 3 

» > 3 
Evrak memuru 3 

İdare kurulu kâtibi 
Nüfus kâtibi 

Adalet Vekâleti 

Ağır ceza başkam 3 
Cumhuriyet savcısı 
Sulh yargıcı 3 
Ceza yargıcı 3 
Sorgu yargıcı 3 
Hukuk yargıcı 3 
Sulh yargıcı 3 
Yargıç adayı ( 
Hukuk başkâtibi -
Ceza başkâtibi 3 
Ceza evi müdürü 3 
Hukuk kâtibi 3 
Zabıt kâtibi 3 

» » i 
» » 

Zabıt » 
Ceza evi » 3 

ı Aylık 

L 125 
L 100 
L 70 
L 60 
L 50 
L 30 
L 35 
L 30 
L 25 
L 30 
L 20 
L 30 
L 30 

L 125 
L 100 
L 80 
L 70 
L 60 
L 60 
L 60 
i 30 
L 40 
L 35 
L 25 
L 35 
L 30 
i 25 
L 20 
L 15 
L 20 

Mübaşir 2 25 
İcra memuru 3 

Maliye Vekâleti 

Defterdar 
Saymanlık müdürü 3 
Gelir » 3 
Hazine avukatı 3 
Gelir kontrol memuru 3 

L 35 

L 90 
L 70 
L 60 
L 70 
1 35 

D. 

11 
10 
12 
12 
10 
11 
13 
10 
14 
11 
13 

4 
9 

10 
12 
11 
13 
12 
13 
14 
11 
13 

5 
5 

11 

7 
10 
11 
12 
12 

6 
8 

10 
10 
10 

Görevin çeşidi 

Saymanlık kâtibi 
» memuru 
» kâtibi 

Veznedar 
Tahakkuk servis şefi 
Vergi memuru 

» » yardımcım 
Tahsilat servis şefi 
Evrak memuru 
Millî emlâk memuru 
Tahsildar 

Sayı . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Sağlık ve Sosyal Yardım VekâUti 

Sağlık müdürü 
Hükümet tabibi 
Sağlık kâtibi 
Sağlık kâtibi 

» memuru 
•» > 

Ebe 
> 
» 

Sağlık memuru 
» » 

Bayındırlık Vekâleti 

Bayındırlık müdürü 
Mühendis 
Fen, memuru 

Millî Eğitim Vekâleti 

Millî Eğitim Müdürü 
» » müfettişi 
» » kâtibi 
» » » 

Teknisiyen 

Tarım Vekâleti 

Veteriner Müdürü 
Merkez Veteriner 

» > 
Sağlık memuru 

» » kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

30 
35 
25 
25 
35 
30 
20 
35 
15 
30 
20 

90 
40 
35 
25 
30 
20 
2Ö> 
20 
15 
30 
20 

80 
80 
30 

60 
35 
35 
30 
25 

70 
50 
35 
35 
35 
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D. Görevin çeşidi 

9 Ziraat mücadele müdürü 
10 Mücadele teknisiyenıi 
10 Ziraat öğretmeni 
11 > » 
12 » » 
11 Stajyer 
11 Kâtip 
11 Ziraat memuru 

— 21 — 
Sayı Aylık I D. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

8 Tapu sicil muhafızı 
11 > » muavini 

40 
35 
35 
30 
25 
30 
30 
30 

50 
30 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü 

8 Tapu sicil muhafızı 
11 » » muavini 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

7 Emniyet Müdürü 
8 Başkomiser 
9 Komiser 

11 Polis memuru 
11 Muamele memuru 
12 Polis memuru 

1 
1 

1 
1 
3 

10 
3 
1 

tjp 
30 

60 
50 
40 
30 
30 
25 

[2] SAYILI OBTVEL 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 

İçişleri Vekâleti 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus Memuru 

T> kâtibi 

Maliye Vekâleti 

Malmüdürü 
Vergi memuru 

> > 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Hükümet tabibi 
Gezici sağlık memuru 

3 
3 

50 
50 
50 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

13 
14 

9 

10 

13 

14 

14 

Mu. ve tedavi evleri sağlık Me. 
Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Vekâleti 

Başkan; yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıcı ve yardımcıları 
Sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcıları ve yargıtay ra
portörleri 
Başkâtip, yardımcıları, tuta
nak kâtibi yardımcıları, kâtip 
Muhtelif memurlar ve müba
şirler 
Mübaşir 

3 
3 

6 

3 

3 

3 
S 

20 
15 

• 

40 

35 

20 

15 
15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

13 Tapu ve kütük memuru 3 20 
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Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

Evrak dağıtıcısı 
Odacı 

Adalet Vekâleti 

Mübaşir 
Odacı 
Başgardiyan 
Gardiyan 

» 
» 

Daktilo 
Gece bekçisi 
Odacı 

Maliye Vekâleti 
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[3] SAYILI CETVEL 

Sayı Ücret 

1 60 
2 55 

100 
70 
115 
100 
90 
60 

1 90 
1 90 
2 60 

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 2 75 

Tarım VehMvti 

Sürveyan 
Başmakinist 
Odacı 

1 75 
1 145 
1 55 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü 

Odacı 1 55 

Mülî Eğitim Vekâleti 

Odacı 1 60 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Odacı 1 60 

Toprak ve İskân Gtnel Müdürlüğü 

Odacı 1 60 

Odacı 

Odatı 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

3 50 

3 50 

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 3 50 

Adalet Vekâleti 

Gardiyan 3 60 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 

D. 

1 
5 
8 
8 
8 

11 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
12 

4 
5 
8 
6 
9 
7 
9 

11 
10 
10 
12 
11 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
12 

8 
11 
9 
8 

Görevin çeşidi 

içişleri Vekâleti 

Vali 
Vali Muavini 
Hukuk İşleri Müdürü 
Nüfus Müdürü 
Seferberlik Müdürü 
Maiyet memuru 
Nüfus Başkâtibi 
Tahrirat kâtibi 

» » 
Evrak memuru 

» » 
îdare kurulu kâtibi 
Nüfus kâtibi 

Adalet Vekâleti 

Ağır Ceza Başkanı 
Cumhuriyet Savcısı 
Sulh Yargıcı 
Ceza Yargıcı 
Sorgu Yargıcı 
Hukuk Yargıcı 
Sulh Yargıcı 
Yargıç adayı 
Hukuk Başkâtibi 
Ceza Başkâtibi 
Ceza Evi Müdürü 
Hukuk kâtibi 
Zabıt kâtibi 

» » 
» > 

Ceza Evi kâtibi 
Mübaşir 
İcra memuru 

Maliye Vekâleti 

Defterdar 
Saymanlık Müdürü 
Gelir » 
Hazine Avukatı 

Sayı Aylık 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 

1 
1 
1 
1 

100 
80 
50 
50 
50 
30 
35 
30 
25 
25 
25 
25 
25 

90 
80 
50 
70 
40 
60 
40 
30 
35 
35 
25 
30 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
25 

50 
30 
40 
50 

D. 

12 
14 
12 
12 
13 
12 
12 
13 
12 
14 
13 
14 

«6 
1 0 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
13 
13 

7 
9 

12 

7 
11 
14 
14 
12 

9 
11 
11 

Görevin çeşidi 

Gelir kontrol memuru 
Saymanlık kâtibi 
Saymanlık memuru 
Saymanlık kâtibi 
Veznedar 
Tahakkuk servis şefi 
Vergi memuru 

» » yardımcısı 
Tahsilat servis şefi 
Evrak memuru 
Millî Emlâk memuru 
Tahsildar 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

SağUk ve Sosyal Yardim Vekâleti 

Sağlık müdürü 
Hükümet tabibi 
(Sağlık kâtibi 

» » 
'Sağlık memuru 

» » 
Ebe 
> 
» 

Sağlık memuru 
» » 

Bayındırlık Vekâleti 

Bayındırlık müdürü 
(Mühendis 
Fen memuru 

MiUî Eğitim Vekâleti 

Millî Eğitim müdürü 
» *• müfettişi 
» » kâtibi1 

> » » 
Teknisiyen 

Tarım Vekâleti 

Veteriner müdürü 
Merkez veteriner 

» » 

1 
1 
1 
1 
1 

• 1 

2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Aylık 

25 
15 
25 
25 
20 
25 
25 
20 
25 
15 
20 
15 

70 
35 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
20 

60 
40 
25 

60 
30 
15 
15 
25 

40 
30 
30 
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D. 

13 
13 
7 

12 
13 
13 
13 
14 
14 
12 

10 
12 

Görevin çeşidi 

Sağlık memuru 
Sağlık kâtibi 
Ziraat mücadele müdürü 
Mücadele tekriisiyerii 
Ziraat öğretmeni 

» » 

» » 
Stajyer 
Kâtip 
Ziraat memuru 

Tapu ve Kadastro Genel 
Tapu sicil muhafızı 

» » muavini 

Sayı J 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Müdürlüğü 
1 
1 

— 2 4 -
iylık 

20 
20 
60 
25 
20 
20 
20 
15 
15 
25 

35 
25 

D. 

9 
14 

8 
9 

10 
13 
13 
13 

Görevin çeşidi Sayı J 

Toprak ve îskân Genel Müdürlüğü 

Toprak ve iskân müdürü 
» » memuru 

1 
1 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Emniyet müdürü 
Başkomiser 
Komiser 
Polis memuru 
Muamele memuru 
Polis memuru 

1 
1 
3 

10 
3 
1 

iylık 

40 
15 

50 
40 
35 
20 
20 
20 

[2] SAYILI CETVEL 

D. 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 

Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliyi Vekâleti 

Malmüdürü 
Vergi memuru 

Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

Sayı Aylık 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Hükümet tabibi 
Gezici sağlık memuru 

3 
3 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

D. 

13 

14 

9 

10 

13 

14 

14 

< " * | 
13 

Görevin çeşidi 

Mu. ve tedavi evleri sağlık 
Memuru 
Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Vekâleti 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı ve yardımcıları 
Sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcıları ve Yargıtay ra~. 
portörleri 
Başkâtip, yardımcıları, tuta
nak kâtibi yardımcıları, kâtip 
Muhtelif memurlar ve müba
şirler 
Mübaşir 

Sayı 

3 
3 

6 

3 

3 

3 
3 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Tapu ve kütük memuru 3 

Aylık 

20 
15 

40 

35 

20 

15 
15 

20 
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[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

Dağıtıcı 
Vilâyetler hademesi 

Adalet Vekâleti 

Hademe 
Başgardiyan 
Gardiyan 

Sayı Ücret 

1 75 
2 50 

1 50 
1 ]25 
2 75 

Maliye Vekâleti 

Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

2 75 
I 75 

1 75 
1 75 
2 75 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Hademe 2 50 

Hademe 
Makinist 
Hademe 

Tarım Vekâleti 

1 
1 
1 

50 
100 
50 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Hademe 1 50 

Millî Eğitim Vekâleti 

Hademe 1 50 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Hademe 1 50 

Toprak ve tskân Genel Müdürlüğü 

Hademe 1 50 

Odacı 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

3 50 

Odacı 3 50 

Sağjlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 

Gardiyan 

Adalet Vekâleti 

â 50 

3 60 
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S. SAYISI : 256 
Etibank sermayesinin 300 milyon liraya iblâğı hakkında kanun lâ

yihası ve Ekonomi, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/553) 

TC. 
Başvekâlet 21.11.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı:71 -2470, 6/454 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Etibank sermayesinin 300 mdlyon liraya iblağı hakkında İşletmeler Vekâletince 'hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 16.1.1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe lâydhasiyle (birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yeraltı servetlerimizin ve enerji kaynaklarımızın kıymetlendirilmesi ve işletilmesi isi ile vazi
feli olarak 14. VI. 1935 tarihli ve 2805 -sayılı Kanunla 20 milyon itibari sermaye ile kurulmuş olan 
Etibankm iş hacmi ve tesisatının (genişletilmesi nispetinde itibari sermayesi de zamanla artırıl
mış ye nihayet 4 . I I . 1946 tarihli ve 4851 sayılı Kanunla 150 milyon liraya çıkarılmıştır. Banka
nın elinde" fbulıinan yeraltı servetlerimizin kıymetlendirilerek işletilmesi ve ibu (bölge elektrik san
tralleri ve enerji nakil hatları kurulması mevzuları geniş malî imkânlara ihtiyaç göstermektedir. 

Etibankm yapmakla vazifelendirildiği ve, Hükümetçe programa ibağlanmış. olan bu işler 570 
milyon liralık Ibdr finansman imkânı ile tahakkuk ettirilebilecektir. 

Programın bir kısmı bugüne kadar tatbik edilmiş ise de, bundan sonraki kısmının finansman 
ihtiyacını karşılamak üzere, kurulması derpiş olunan amortisman ve kredi sandığından sağla
nacak menabiden faydalanabilmesi için bankanın taçlanma yetkisinin de gecikmeden artırılması 
.zaruri bulmamaktadır. 
..-• Ciğer taraf tan Etibenkın sabit kıymetleri tutarı 1951 yılı sonu itibariyle 219 814 400 lira ve 
.ödenmiş sermayesi 125 217 394 lira olmakla beraber 1952 ve mütaakıp yıllardaki envestisman ve 
banka sermayesine eklenen ve eklenecek olan mebalîğ bu rakamları fazlasiyle artıracaktır. Nitekim 
_dahar şimdiden bankanın ödenmiş sermayesi bugünkü itibari sermayesini aşabilecek bir artış gös
termekte ve 1953 yılında bunun 240 milyon lira civarında bir yekûna çıkabileceği anlaşılmak
tadır. 
. B u n a ilâveten bankanın 150 milyonluk itibari sermayesi mevcut müesseselere tahsis edilmiş 
olduğundan, yukarda mâruz programın tahakkuku nispetinde ayni mevcutları tezayüt eden mües
seselerin sermayelerini artırmak mevzuunda sermaye imkânsızlığı ile karşılaşılmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı ve yukarda temas edilen programın mütaakıp yıllardaki tahakkuk 
seyri göz gönünde bulundurularak yapılan hesaplara g&re Etibankın itibari sermayesinin «300» 
milyon liraya iblâğına malî ve teknik zaruret mütalâa edilmiş ve banka kanununun 2 nci mad
desinin buna göre tadili derpiş olunmuştur. Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri yürürlüğe mütaallik 
usuli hükümleri ihtiva eylemektedir. 



Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No, 1/553 
Karar No. 16 

1 .IV . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Etibank sermayesinin 300 milyon liraya ib
lâğı hakkında kanun lâyihası Hükümet temsil
cileri hazır oldukları halde komisyonumuzda 
incelendi. 

Memleketimizde madenciliğin inkişafı ve 
enerji santralleri ile nakil hatlarının kurul
ması için büyük sermayeye ihtiyacı olan Eti-
bankm bugünkü 150 milyon liralık itibari ser
maye ile kredi ihtiyacını karşılıyamadığı, 750 
milyonluk bir finansmanla tahakkuk edebileceği 
anlaşılan programının aksamadan tatbiki ve 
Bankaya bağlı müesseselerin sermayelerinin artırı
labilmesi için Hazine kredisinden geniş ölçüde isti
fadesini sağlıyacak olan itibari sermayesini 300 
milyona ç^arılmasmı derpiş eden lâyiha iktisadi 
menfaatlerimize uygun görülmüş ve ittifakla 

kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ekonomi Komisyonu 
Bursa 

Mithat San 
Kâtip 

Zonguldak 
S. Başol 

Ankara 
F. Seyhun 
Edirne 

A. Altınalmaz 
Muğla 

C. Hünal 

Reisi Sözcü 
Giresun 

Hamdi Bozdağ 

Ankara 
Salâhaddin Âdü 

Antalya 
/. [Subaşî 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Konya 

Saffet Gürol 

Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/553 
Karar No. 54 

Yüksek Reisliğe 

18 . IV . 1953 

Etibank sermayesinin 300 000 000 liraya ib
lâğı hakkında kanun lâyihası işletmeler Vekâ
leti ve Etibank temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

14.VI . 1935 tarihinde 2805 sayılı Kanunla 
20 000 000 lira itibari sermaye ile kurulan Eti
bank'm, iştigal sahasının zamanla inkişafı do-
layısiyle itibari sermayesi de bu inkişafla mü
tenasip olarak muhtelif tarihlerde arttırılmif 
ve nihayet 4 . I I . 1946 tarihinde 4851 sayılı Ka
nunla 150 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu kere itibari sermayenin yeniden artırı
larak 300 000 000 liraya iblâğını icabettiren se
bepler üç noktada hulâsa edilebilir: 

1. Muhtelif kaynakların ilâvesiyle seneden 
seneye artan banka ödenmiş sermayesi (1951 

kârının aktarılmasından sonra) halen 143 000 000 
liraya yaklaşmıştır. 1952 bilançosunun umumi 
heyetçe tasdikmdan sonra aktarılması icabede-
cek 1952 kân 22 000 000 liralık ödenmiş ser
mayeye ilâve edebilmek için itibari sermaye 
limitinin artırılmasına şimdiden zaruret bulun
maktadır. 

2. Yeni tesislerin ilâvesiyle Etibank mües
seselerinin sabit kıymetlerinin süratle inkişaf 
etmesi muvacehesinde, bankanın bu müessese
lere tahsis ettiği sermayeler kifayetsiz bir du
ruma düşmüş bulunmaktadır. Umumi muraka
be heyetinin her sene raporlarında yer alan re 
dolayısiyle İktisadi Devlet Teşekkülleri Umu
mi Heyetince de tasvip edilegelen temenniler 
arasında müesseselerin sermayelerinin tezyidi 
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keyfiyeti, banka merkezinin mevcut 150 000 000 
liralık sermayesinin müesseselerine muhassas 
bulunması dolayısiyle tahakkuk ettirilememek-
tedir. Banka müesseselerinin sermaye muvaze
nesizliğini bertaraf edebilmek için teşekkül 
merkezi sermayesinin tezyidinde zaruret bulun
maktadır. 

3. 2805 sayılı Kanun gereğince Etibank'ın 
borçlanma yetkisi itibari sermayesinin yarısına 
kadar olmak üzere tahdit edilmiştir. 150 000 000 
liranın nısfı olan 75 000 000 liralık limitin ha
len tamamen kullanılmış bulunması Etibank'a 
verilmiş olup tatbik edilegelen tesis programla
rının başarılabilmesi için orta ve uzun vadeli 
istikrazlar şeklinde yeni kaynaklara ihtiyaç bu
lunması muvacehesinde, itibari sermayenin art
tırılması suretiyle borçlanma limitinin de geniş
letilmesi zaruridir. 

Yukarda arzedilen sebeplere binaen kanun 
lâyihası komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiş 
ve maddelerin müzakeresinde de hiçbir değişik
lik yapılmasına lüzum görülmemiştir. 

Ancak; Maliye Vekâletince reeskont şeklinde 
borçlanma yetkisinin kullanılmasına bundan böy

le müsaade edilmemesi dolayısiyle umulan finans
man kaynaklarının başında teşkili mutasavver 
Amortisman ve Kredi Sandığının sağhyacağı 
menabi gelmektedir. Bu işe ait kanun lâyihası 
komisyonumuzda işin müstaceliyeti nazara alına
rak tetkik ve 'intaç edilip Bütçe Komisyonuna 
tevdi olunmuş bulunmasına göre bu zaruretler 
muvacehesinde adı geçen kanun lâyihasının müs-
tacelen Umumi Heyete sevkı için gereken teşeb
büsün yapılmasını temenni mahiyetinde komis
yonumun kararlaştırmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 
Rize Siird 

/. Akçal M. D. Süalp 
Kâtip 

Zonguldak Amasya Erzurum 
F. Açıksöz H. Koray S. Erduman 
Kocaeli Hatay Samsun 
E. Alican C. 8. Siren Ş. Uluçay 
Seyhan Yozgad Yozgad 

Z. Akçalı F. Nizamoğlu H. Taüıoğhı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. tf. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/553 
Karar No. 107 

Yüksek 

Etibank sermayesinin (300) milyon liraya ib
lâğı hakkında işletmeler Vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 21 . I I . 1953 tarih
li ve 6/454 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Ekonomi ve Mal'iye komisyonları rapor-
lariyle birlikte komisyonumuza havale olunmak
la Maliye ve İşletmeler Vekâletleri ile Etibank 
temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Lâyiha, halen (150 000 000) lira olan Eta-
bank itibari sermayesinin (300 000 000) liraya 
çıkarılması maksadiyle 14 . VI . 1935 tarihli ve 
2805 sayılı Etibank Kanununun 2 nci maddesi
nin tadilini 'istihdaf etmektedir. 

Mevzu üzerinde komisyonumuzda cereyan 
eden müzakereler ve alâkalı temsilcilerden alman 
mütemmim izahat sonunda lâyiha esas itibariyle 
muvafık görülerek maddelerinin müzakeresine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Etibank'in (150 000 000) lira itibari 
sermayesinden, 1952 yılı sonu itibariyle 
(142 718 895,96) lirası ödenmiştir. 

Bunun (90 068 279) lirası Umumi Muvaze
neden nakden ödenmiş (6 745 248,07) lirası ay
niyat olarak devralınmış, (5 816 795,48) lirası 
aidat tahsilatından elde olunmuş, (23 737,81) 
lirası 68 numaralı Ocak kâr hisseleri olarak ban
kaya 'intikal etmiş ve (42 964 835,60) lirası da 
bankanın senelik kârlarından temin edilmiştir. 

Banka halen (691 533 000) liralık, maden 
amenajman ve enerji tesisi programının tahak
kuk ve ikmaline çalışmaktadır. Nisan 19P3 
yılma kadar bunun (282 401 000) liralık kısmını 
ikmal etmiş olup geriye (409 132 000) liralık 
kısmı kalmıştır. 

( 8 . Sar 

8 .VII . 1953 

Reisliğe 

(282 401 000) liralık sarfiyat aşağıdaki mem-
balardan karşılanmış bulunuyor : 
a) 70 309 442 Marshall kredisinden; 
b) 25 556 780 Tiraj hakları karşılığından; 
c) 12 183 000 Liberasyondan 
ç) 30 000 000 1950 yılı Bütçesinden; 
d) 7 500 000 Bayındırlık Vekâleti 1951, 

1952, 1953 yıllan bütçelerin
den ; 

e) 125 066 000 Muhtelif suretle yapılan 
borçlardan; 

f) 11 840 778 Banka kârlarından. 

282 401 000 

Yukarda (c) fıkrasında gösterilen (125 011000) 
liralık borçlanma şu membalardan temin edilmiş
tir. 
a) 44 213 000 Merkez Bankasından akredi 

tif kredisi olarak ; 
b) 9 500 000 Merkez Bankasından rees

kont mukabili temin olunan 
paralardan; 

c'.ı 50 000 000 T. O. Emekli Sandığından 
(% 2,5 ve daha fazlası % 4 
faiz karşılığında); 

o.) 16 000 000 îşçi Sigortaları Kurumundan 
daha fazlası 2,5 faiz karşılı
ğında) ; 

d) 8 500 000 Hazine mevduatından; 
e) 5 998 000 Diğer bankalardan. 

125 011 000 

Marşal kredisinden temin edilip temamı te
nislere sarfolunan (70 309 442) liranın 5582 sa
yılı Kanun gereğince ödenmiş sermayeye ilâvesi 
zaruridir. 
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Tiraj haklan karşılığından tahsis edilen 

(25 556 780) liranın da tesislere sarf edilmiş 
olduğundan, banka tarafından Hazineye iade
si mevzuubahis olamıyacağına göre yine 5582 
sayılı Kanun gereğince hazırlanacak kanun lâ-
yihasiyle bankanın ödenmiş sermayesine mahsu
bu icabedecektii'. 

Bankanın 1952 yılı Bilançosuna göre tahak
kuk eden (19 527 584,13) lira kârından 
(12 246 480,09) lirası bugünkü itibari serma
yenin müsaadesizliği yüzünden ödenmiş serma
yeye mahsup edilememektedir. 

3867 sayılı Kanunun 11 nci maddesi Ereğli 
kömürleri havzasındaki hususi şahıslara ait ma
den ocaklarının mezkûr kanun gereğince tes-
bit edilecek kıymetlerle Etibank Ereğli Kö
mürleri İşletmesi Müessesesi srmayesine devir 
ve ilâve olunacağı hükmünü ihtiva etmektedir. 
Bu hükme istinaden kıymetleri takdir edilmiş 
olan ocakların takriben (13) milyon lirayı bu
lan tutarlannın, ödenmiş sermayenin halen ba
liğ olduğu miktar muvacehesinde mahsubuna 
imkân bulunmamaktadır. 

1953 yılı bilançosuna göre takriben 
(20 000 000) lira civarında hâsıl olacağı tah
min edilen banka kârının da aynı sebeple öden
miş sermayeye ilâvesi mümkün olamıyacaktır. 

Bankanın Maliye Vekâletinin kefaletini ha
iz olarak tanzim ve reeskonta arzettiği bonoları 
mukabilinde Merkez Bankasından temin eyle
diği (69 230 000) lira esas itibariyle banka
nın Genel Bütçeden tahsisat temin ve tefriki su
retiyle karşılanamıyan sermaye ihtiyacı için 
kullanılmış ve bu sebeple de tamamı sabit te
sislere sarfedilmiş olduğundan Hükümetçe, di
ğer müesseselere ait olanlarla birlikte, konsolide 
hale ifrağı derdest olduğu muhtelif vesileler
le ifade edilmiş bulunan bn miktarın ileride 
ödenmiş sermayeye mahsubunun temini için 
dahi itibari sermayenin tezyidi lâzımdır. 

Bankanın (691 533 000) liralık maden ame-
najman ve enerji tesisi programından tahakkuk 
ettirilmiş bulunan (282 401 000) liralık kısmı
nın yukarda belirtilen karşılıklarından 
(125 011 000) liralık borçlanmaya tekabül eden 
miktan tamamen sabit tesislere tahsis ye sar

fedilmiş bulunması vaziyeti ve nihayet aynı 
programın (409) milyon liralık kısmının henüz 
tahakkuk ettirilmemiş olmağına rağmen (banka
nın halen sahip olduğu sabit testislerin umumi 
kıymetinin yapılan sarfiyat rakamlan üzerin
den (531 283 946,17) liraya baliğ bulunması da 
itibari sermayenin tezyidini istilzam eden se
bepler arasında mütalâa edilmiştir. 

Komisyonumuz bankanın, yukarda kısaca 
arzolunan malî vaziyetini, kendisine tevdi edi
lip tahakkukuna •çaktığı faaliyet programlan-
nı, sabit tesislere yaptığı yatırımlarla, bunla
rın karşılanma şekillerini ve bunun yanında 
bugünkü itibari ve ödenmiş sermayelerini na-
zan dikkate alarak itibari sermayesinin 
(500 000 000) lira olarak ıtesbitini muvafık 
görmüş ve birinci maddeyi ayrıca bâzı ibare 
değişiklikleriyle, ona göre tesbit ve kabul et
miştir. 

Etibank sermayesini evvelce müstakillen 
(100 000 000) liraya çıkarmış bulunan ve ha
len yürürlükte bırakıldığı anlaşılan 23. VI. 1942 
tarihli ve 4269 sayılı Kanunun kaldınlmasını 
uygun gören komisyonumuz ikinci maddeyi o 
maksatla lâyihaya ilâve etmiş bulunmaktadır. 

Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle hazırlanan kanun lâyihası öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Beis V. 
Giresun 

M. Şener 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İzmir 

T. Gürerk 
Kırşehir 
R. özdeş 
Samsun 
T. tleri 

Trabzon 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

/Sf. Oran 
Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 
M. 8. Eti 

Siird 
B. Erden 

8. F. Kalaycıoğlu 

Kâtip 
Sivas 

E. îmre 
Erzincan 

İV. Pekcan 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
ürfa 

N. Açanal 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Etibank Sermayesinin 300 milyon liraya iblâğı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 14 . VI . 1935 tarihli ve 2805 
sayılı Etibank Kanununun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Etibankın itibari sermayesi 300 000 000 li
radır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Vekili ve 

Dışişleri V. V. 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. tiresin 

işletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. Yırcalı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞl 
Etibank sermayesinin (500) milyon liraya çıka

rılması hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — 14 . VI . 1935 tarihli ve 2805 

sayılı Kanunun 4. I I . 1946 tarihli ve 4851 sayı
lı Kanunun birinci maddesiyle değiştirilen ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

Etibankın itibari sermayesi (500 000 000) li
radır. 

MADDE 2. — Etibank sermayesinin 
(100 000 000) liraya iblâğına dair 23 . VI . 1942 
tarihli ve 4269 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde meri
yete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 256 ) 



S. SAYISI : 257 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâ
hil memleketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi 
için Hükümete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Kanunla muad
del 5436 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılması hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe komisyonları rapor

ları (1/571) 

T. C. V 
Başvekâlet 30. İti. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71-2333, 6/987 
Büyük Millet »leoUsi Yüksek Reisliğine 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketlerle borçlanma, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için Hükümete yetki verilmesine dair 5969. sayılı Kanunla 
muaddel 5436 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılması hakkında Dışişleri Vekâletince hazır-
laııan ve îcra Vekilleri Heyetince 28. I I . 195? tarihinde Yüksek Meclis© sunulması kararlaştırılan 
hart un lâyihasının esbabı mucdbe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
•••'•'A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

11 Haziran 1949 tarihinden itibaren üç sene müddetle meriyette kalmak üzere neşir ve kabul 
edilmiş, olan ve bilâhara 5969 sayılı Kanunla yürül.ük süresi bir yıl müddetle 30 Haziran 1953 tari
hine kadar uzatılmış bulunan 5436 sayılı Kanım, 5252 sayılı Kanunla onanan «Avrupa Ekonomik 
tş Birliği Sözleşmesi» ve 5253 sayılı Kânunla onanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle
şik Devletleri arasında Ekonomik îş Birliği Anlaşması» mn icaplarından olarak Amerika Biıle-
sik Devletleri Hükümeti veya bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareket eden kurumlar ve Avrupa Eko
nomik îş Birliğine dâhil diğer memleketlerle borçlanma, yardım ve ödeme anlaşmalarını imzala
mak ve bunları imza tarihinden itibaren yürürlüğe koymak hususunda Hükümete salâhiyet ver
mektedir. Bu kanunun 3 ncü maddesi hükmline tevfikan Hükümet, bahis konusu anlaşmaları, 
kanunilik kazanmak üzere, imzası tarihinden itibaren 6 ay içinde Büyük Millet Meclisinin tas-
dikma arzetmektedir. 

Mezkûr kanunla Hükümete bahşedilen bu yetki sayesinde, Amerikan yardımı ile ilgili kredi ve 
tediye anlaşma ve sözleşmeleri, mahiyetlerine uygun olarak, gereken süratle tekemmül ettiril
mekte ve böylelikle bu kabîl anlaşmalarla istihdaf olunan gayelerin zamanında tahakkuku temin 
edilebilmektedir. 

Ancak, Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi müddetle mukayyet olmadığı gibi, Hüküme
timizle Birleşik Amerdka Devletleri Hükümeti arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde münakit Ekono
mik îş Birliği Anlaşmasında, aynı senede münteşir Amerikan Kanununa göre, yardımların hitam 
tarihi 30 Haziran 1952 olarak tesbit edilmişken, bilâhara yapılan bir tadilâtla yardım tarihi 30 
Haziran 1954 e kadar uzatılmış bulunmaktadı:-
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Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, günün siyasi, iktisadi ve askerî icaplarını nazarı itibara 

alarak, askerî ve ekonomik yardımların bir elden ve daha seyyal bir şekilde tedvirini temin mak-
sadiyle, 1951 de «Karşılıklı Güvenlik Kanununu» ısdar eylemiştir. Bu kanuna müteferri olarak, 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında, 1948 tarihli Ekonomik İş Birliği 
Anlatmasını tadilen, 7 Ocak 1952 tarihinde imzalanan Anlaşma ile. Amerikan askerî ve iktisadi 
yardım programlarının hitam müddeti, 30 Haziran 1954 e kadar uzatılmış bulunmaktadır. 

Halbuki, 5969 sayılı Kanunla tadil edilmiş öten bahis konusu 5436 sayılı Kanunun yürürlük 
müddeti, yukarda da işaret edildiği veçhile, 30 Haziran 1953 tarihinde sona ermektedir. Bu itibarla, 
Amerikan askerî ve iktisadi yardımlariyle ilgili anlaşma ve sözleşmelerin gereken süratle tekem
mül ettirilmelerini, bu kabil anlaşma ve sözleşmelerden beklenilen neticelerin alınmasını ve ahdî 
duruma uyulmasını mümkün kılacak şekilde Hükümete salâhiyet veren ve 30 Haziran 1953 te 
yürürlüğü son bulacak olan 5969 sayılı Kanunla muaddel 5436 sayılı Kanunun yürürlük süresinin, 
30 Haziran 1954 tarihine kadar uzatılmasının zaruri ve memleketimizin menfaatlerine uygun 
olduğu mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet, yüksek tasviplerine arzolunur. v , . , , , . . 

Dışişleri Komisyoau raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Kam No. 1/571 
Karar No. 29 

29 . V , 1953 

Yüksek Reisliğe 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İş Birliğine dâhil memleketlerle borçlan
ma, yardım ve ödeme anlaşmakt.rı akdi için Hü
kümete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Kanu
nun meriyet müddetinin uzatılması hakkında 
kanun lâyihası Hükümet temsilcileri hazır ol
dukları haîde Komisyonumuzda incelendi. 

11 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen ve 
«Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi» ve 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında Ekonomik İş Birliği Anlaşması» 
gereğinee, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti ile bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareke! 
eden kurumlar ve Ekonomik İş Birliğine dâhil 
diğer memleketlerle borçlanma, yardım- ve öde
me anlaşmalarını imzalamak ve bunları imza 
tarihinden itibaren yürürlüğe «koymak hususun
da Hükümete salâhiyet verm'ekte olan 5436 sa
yılı Kanun, üç sene müddetle meriyette kalmak 
üzere neşir ve kabul olunmuştu. Bu müddet bi-
lâhara kabul edilmiş olan 5969 sayılı Kanunla 
bir sene uzatılmış bulunuyordu.: Bu uzatma ile 
güdülen hedef 4 Temmuz 1948 tarihinde akde
dilmiş oljm Ekonomik İş Birliği Anlaşması ve 

aynı tarihte neşrolunan Amerikan Kanunu ile 
yardımların nihayet bulma tarihi olarak tesbit 
olunan 30 Haziran 1952 gününe kadar Hükümete 
verilmiş olan salâhiyetin devamını teminden 
ibaretti. 

Bu defa Amerikan Kanununda yapılmış olan 
yeni değişiklikle vaktiyle 30 Haziran 1952 ola
rak tesbit edilmiş bulunan yardımların nihayete 
erme tarihi 30 Haziran 1954 gününe .kadar uza
tılmış ve bu uzatmaya muvazi olanak 5436 sayılı 
Kanunla Hükümete tanınmış ve 5969 sayılı Ka
nunla yürürlük süresi uzatılmış olan salâhiye
tin yeniden temdidi bir zaruret haline gelmiş 
bulunuyor. Bu mucip sebepler Komisyonca te
zekkür edilerek Hükümetçe teklif olunan ka
nun lâyihasının 1 nei ve 2 nci maddelerinin ay
nen 3 ncü maddesinin de bir kelime değişikliği 
ile kabulüne ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

3 u Rapor Sözcüsü 
Erzurum 
B. Dülger 

Dışişleri Komisyonu Reisi 
İstanbul 

.V. R. Belger 
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â 
Kâtip 

Denizli 
A. Çobanağlu 

Bursa 
H. Köy men 

imzada bulunamadı 
ûiresun 

A. H. Pamukoğlu 
İmzada bulunamadı 

E. 

Ür 

Balıkesir 
Budakoğlu 

Çorum 
S. özer 

Hatay 
. A. Melek 

tzmir 
S. Giz 

İmzada bulunamadı 

tzmir Manisa 
V. Tunca *S\ Ağmğhı 

Niğde Seyhan 
Müstenkifim II. 0. Arık 

N. Bilge 

tzmir 
V. Mente§ 

Mardin 
X Uran 

Trabzon 
H. Saka 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/571 
Karar No. 29 

S<) . VI. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik îş Birliğine dâhil memleketlerle borçlan
ma, Yardım ve ödeme Anlaşmalan akdi için Hü
kümete yetki verilmesine dair olup 5969 sayılı 
Kanunla tadil edilmiş bulunan 5436 sayılı Ka
nunun meriyet müddetinin uzatılması hakkında
ki kanun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin hu-
zuriyle müzakere olundu : 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya 
bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareket eedn ku
rumlar ve Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil 
memleketlerle borçlanma, yardım ve ödeme an
laşmaları imzalamak ve bunları altı- ay içinde 
Yüksek Meclisin tasvibine arzetmek yetkisini 
Hükümete veren 5436 sayılı Kanunun meriyet 
müddeti 5969 sayılı Kanunla 30 Haziran 1953 
tarihine kadar uzatılmış idi. 

Ancak, Avrupa îş Birliği Anlaşması müddet-
siz olduğundan bu anlaşma çerçevesi içinde yu
karıda sözü geçen neviden anlaşmalar akdi lü
zumu muhtemel bulunduğu gibi Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetiyle Hükümetimiz ara
sında 7 .1 .1952 tarihinde imzalanan Anlaşma il o 
askerî ve iktisadi yardım programlarının hitam 
müddeti 30 . V I . 1954 tarihine kadar uzatıldığın
dan mezkûr hükümetle de bu programların ta
hakkuku için gerekli bâzı anlaşmaların akdi za

ruri görülmektedir.. 
Bn itibarla, yukarda sözü geçen anlaşmalar 

ile üj^Ui.kredi ve tediye anlaşma ve sözleşmelerini 
gereken süttü ve seyyajiyetle tekemmül ettirebil
mek maksadiyle Hükümete verilmiş olan salâhi
yetin 30. V I . 1954 tarihine kadar uzatılmasını 
derpiş eden kanun lâyihası komisyonumuzca 
muvafık görülmüş ve metninde, maksada uygun, 
bâzı tadilâtla kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Kütahya 

Hakkı Gedik 
Kâtip 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

imzada bulunamadı 
Ankara 

Hamdi Bulgurlu V 

Reisi 

Bol 

Sözcü 
Bursa 

Halûk Şaman 

Ankara 
Salfihattin Benli 

u , Erzurum 
'. Yöntem Said Başak 

İmzada bulunamadı 
îstanbul Kastamonu Kütahya 

A. H. Başar Ş. 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kerimzade M. Alkin 
Trabzon 

Saffet Baştımar 
imzada bulunamadı 
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_ 4 -
Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/571 
Karar No : 108 

8 .VII . 195$ 

Yüksek Reisliğe 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko-
omik iş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlan
ma, Yardım, ve ödeme Anlaşmaları akdi için Hü
kümete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Ka
nunla muaddel 5436 sayılı Kanunun mer'iyet 
müddetinin uzatılması hakkındaki kanun lâyi
hası Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporla-
riyle birlikte komisyonumuza havale olunmak
la Dışişleri ve Maliye vekâletleri temsilcileri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetimizle Amerikan Hükümeti ara
sında 4 Temmuz 1948 tarihinde akdedilen Ekono
mik îş Birliği Anlaşmasında yardımların hitam 
tarihi 30 Haziran 1952 olarak tesbit edildikten 
sonra yapılan tadilâtla yardım müddeti 30 Ha
ziran 1954 tarihine kadar uzatıldığından ve esa
sen Avrupa Ekonomik iş Birliği yerine geçen 
Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı da müddetle mu
kayyet olmadığından 5969 sayılı Kanunla tadil 
edilmiş olan 5436 sayılı Kanunun 30 Haziran 
1953 te sona erecek yürürlük müddetini 30 Ha
ziran 1954 tarihine kadar uzatmak maksadını is
tihdaf eden kanun lâyihası komisyonumuzca da 

yerinde görülerek Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

• Bu Rapor 
Reis 

Bursa 
K. Yılmaz 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Itanbul 

H. Hüsman 
Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

R. Birand 
Mardin 
R.Erten 
Seyhan 
C.Türk 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
istanbul 

E. Adlakan 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Ordu 
R. Aksoy 

Siirl 
B. Erden 

Sözcüsü 
izmir 

B. Bilgin 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
istanbul 

F. Sayımer 
Kırşehir 
R. özdeş 
Malatya 

M. S. Eti 
Seyhan 
8. Barı 

Urfa 
N. Açanal 

Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İş Birliğine dâhil memleketleri* borç
lanma, yardım ve ödeme anlaşmaları akdi 
için Hükümete yetki verilmesine dair 
5969 sayılı Kanunla muaddel 5436 sayılı Ka
nunim meriyet müddetinin* uzatılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5436 sayılı Kanunun 5969 sa
yılı Kanunla muaddel 4 n,cü maddesinde yazılı 
meriyet müddeti 30 Haziran 1#54 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
tarihinde meriyete girer. 

30 Haziran 1953 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekili 
E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
7 . Üresin 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunana Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğhı 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve Tekel V. V. 

S. Yırcalı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekono
mik İş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlcm-
ma, Yardım ve Ödeme Aelaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Ka-

•nunla muaddel 5436 sayılı Kanunun mer'iyet 
müddetinin uzatılması hakkında kamın lâyihası 

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

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen k;ibul edilmiştir. 

MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini yürüt
meye icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞl 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekono
mik İş Birliğine dâhü memleketlerle Borçlanma, 
Yardım ve ödeme anlaşmaları akdi için Hükü
mete yetki verilmesine dair ve 5969 sayılı Ka
nunla muaddel 5436 sayılı Kanunun meriyet 
müddetinin uz&tûması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. —• Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil mem
leketlerle Borçlanma, Yardım ve ödeme anlaş
maları akdi için Hükümete yetki verilmesine dair 
ve 5969 sayılı Kanunla muaddel 5436 sayılı Ka
nunun meriyet müddeti. 30 Haziran 1954 tari-
hint kadar uzatılmıştı?. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekono
mik îş Birliğine dâhil memleketlerle Borçlanma, 
Yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için hükü
mete yetki verilmesine dair 5969 sayılı Kanunla 
muaddel 5436 sayılı Kanunun meriyet müddeti

nin uzatılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul • edilmiştir. 

MADDE -3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. SAYISI : 258 
Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen ve izmir Mebusu Mehmet Al» 
demir'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı bak
landaki kanuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/551) 

7 . f . MS 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Em
niyet Amirliğini teşkil eden kısmı meyanında 20 lira maaşlı 22 adedlik bir polis kadrosu mevcut 
bulunmaktadır. ' 

Bunlardan 4598 sayılı Kanunun dördüncü maddesi hükmüne göre iki terfi müddetini doldurmuş 
olmalarından naşi iki üstderece maaşı olan 30 lirayı alan ekserisinin kanunun koyduğu tahdit sebe
biyle halen bulundukları dereceden daha yukarı dereceye yükselmelerine imkân bulunmadığı gibi 
hem tahsilleri ve hem de mevcut mevzuat hükümlerine göre- birçoğunun komiser muavinliğine de ter
fileri kabil olmadığından yaş hadlerine kadar bulundukları derecede kalması bir zaruret halindedir. 

Diğer memuriyetlerde ise muhtelif dereceler üzerine tesis edilmiş olan kadroların memurlara 
daha geniş imkânlar sağlanmakta olmasına rağmen uzun seneler ağır ve mesuliyetli vazifeler gören 
polislerin ancak: Mevcut tahdidattan dolayı üst dereceye çıkabilmelerinin imkân dâhilinde bulun
maması diğer memurlarla polis memurları arasında bir müsavatsızlık husule getirmektedir. 

Polis memurlarına da bu imkânı temin ve aynı zamanda bugünkü zor şartlar karşısında geçimle
rini ferahlatmaya matuf bir maksatla kadroda değişiklik yapılmasına gördüğü ihtiyaç üzerine 
Hükümetin Büyük Millet Meclisine takdim edip komisyonlardan geçerek Umumi Heyete intikal 
etmiş olan kanun tasarısında kabul edilmiş olan şekle göre Büyük Millet Meclisi polis memurlarına 
ait maaş ve derecelerin de ayarlanması müsavatı tesis bakımından muvafık olacağı mütalâa kılınmış 
ve bu itibarla: Tanzim kılınan aşağıda yazılı kanun tasarısının kabulüne müsaade buyurulmasnu 
arz ve teklif eyleriz. 

Kütahya Mebusu îzmir Mebusu 
/. §. özgen M. Aldemir 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. S. M. M. 
Bütçe Komisyonu 8 »VII . 1953 
Esas No. 2/551 
Karar No. 109 

Yüksek Reisliğe 

Kütahya Mebusu ihsan Şerif özgen ve îz-
miz Mebusu Mehmet Aldemir'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
komisyonumuza havale olunmakla teklif sahiple
rinden Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen ve 

Maliye Vekâleti temsilcisi hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, evvelce komisyonumuz taraf ni
dan kabul edilmiş bulunan polis memurlarının 
kadro maaşlarının tezyidine mütaallik kanun, lâ
yihasına mütenazır olarak Büyük Millet Mecli
sinde ifayı vazife eden polislerimizin de aynı 



haktan istifadeleri maksadını istihdam etmekte
dir. 

Kanun teklifini yerinde gören Komisyonumuz 
maddelerin müzakeresini kabul etmiş ve birinei 
maddeye ilişik cetveli, Emniyet Umum Müdür
lüğü teşkilâtına mütenazır bir şekilde kademe-
lendirerek tadil etmek suretiyle birinci maddeyi 
kabul etmiştir. 

Yürürlük maddeleri teklif veçhile aynen ka
bul olunan kanun lâyihası öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu rapor Sözcüsü 
Bursa Giresun Kırklareli 

K. Yılmaz M. Şener Ş. Bakay 

Antalya 
A. Sartoğlu 

İstanbul 
H. Hüsman 
Kastamonu 
H. Türe 
Konya • 

R. Birand 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 
C. Türk 

Trabzon 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

İstanbul 
E. Aadakan 

İzmir 
B. Bilgin 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Ordu 

R. Aksoy 
Siird 

B. Erden 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 
İstanbul 

F. Saytmer 
Kırşehir 
R. özdeş 

Malatya 
M. 8. Eti 
Seyhan 
8. Ban 

Urfa 
N. Açanal 

Zonguldak 
S. E. Kalayctoğlu H. Balık 

KÜTAHYA MEBUSU İHSAN ŞERİF ÖZGEN 
VE İZMİR MEBUSU MEHMET ALDEMİR'lN 

TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtına 
dair olan 5509 sayılı Kanuna bğalı cetvjelde Em-
niyet Amirliği kısmında değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 .1.1950 tarih ve 5509 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kıs
mından, ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded 
ve unvanları yazılı kadrolar kaldırılmış ve ye
rine ilişik iki sayılı cetvelde derece, aded ve 

unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet 

Meclisi yürütür. 

TekUfe bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
Maaşı Aded Görevin çeşidi D. 

20 22 Polis memuru 13 

[2] NUMARALI CETVEL 
Maaşı Aded Görevin çeşidi 

35 22 Polis memuru 

D. 

10 

Bütçe Komisyonunun değiştirdiği cetvel 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 

10 Polis memuru 
11 > » 
12 > » 

10 
6 
6 

35 
30 
26 

• 1 • 
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