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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Geçici bir komisyon kurulması hakkındaki 
Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi okundu 
ve 8 komisyondan muhtelif sayıda âza alınmak 
suretiyle Geçici Adalet Komisyonunun kurul
ması, kabul edildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve lâyiha
larının diğer maddelere takdimen görüşülmesi 
hakkındaki önergeler kabul olundu. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 yılı 
Hesabı Katî Kanunu, kabul olundu. 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, subay ve 
memurların protokolün tesbit ettiği hallerden 
gayrı karşılama ve uğurlamalarda bultmamıya-
caklarma dair kanun teklifinin ikinci görüşül

mesi sırasında maddeleri kabul edilmediğinden 
tümü reye konulmadı. 

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun tek
liflerinin maddeleri üzerinde bir müddet görü
şüldükten sonra, 

27 . XI . 1953 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusn 

ibrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Mebusu 
Sedat Baran 

Sorular 
Sözlü sûru 

1. —- Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Kars Vi
lâyetinin yakacak ve kereste ihtiyacı karşısında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sözlü 
soru önergesi, Tarım Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1235) 

Yazılı sâru 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, İs

tanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir gibi vilâyet-
lerdeki askerî hastanelerin yataklarından sivil
lerin de istifade edebilmeleri hususunda ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma, Sağlık ve Sosyal Yardım vekâletlerine 
gönderilmiştir. (6/1236) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 

Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/535) (Sayıştay Komisyo
nuna). 

Rapor 

Fuad Seyhun'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 3 ncü ve 30 ncu 
maddelerinde değişiklik yapılması ve Kasta
monu Mebusu Hayri Tosunoğlu'nun Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun geçici 
3 ncü maddesinin (b) fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Bütçe 

2. — Ankara mebusları Hamdi Bulgurlu ve | komisyonları raporları (2/478, 496) (Gündeme). 
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REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : ibrahim Kirasoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 
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REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

YOKLAMA 

REİS Birleşimi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Mebusu Mücteba Iştın'm, 
Dilekçe Komisyonundan istifa ettiğine dair tak
riri (4/378) 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Dilekçe ve Ulaştırma komisyonlarına seçilmiş 

bulunduğumdan Dilekçe Komisyonundaki vazi
femden affımı rica ederim. Saygılarımla. 

20 . XI . 1953 
Balıkesir Mebusu 

Mücteba Iştın 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündeme dâhil kanun, lâyiha ve 

tekliflerin, sözlü sorularla İçtüzük gereğince bir 
defa görüşülecek işlerden evvel görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgad Mebusu 
Hasan Üçöz 

Başkanlığa 
Bugünkü Oturuma mahsus olmak üzere ka

nun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 
görüşülmesini teklif ederim. 27 . XI . 1953 

Zonguldak Mebusu 
Rifat Sivişoğlu 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Kanunların sözlü sorulardan evvel görüşül

mesinin reye konulmasını arzederim. 
Amasya Mebusu 

ismet Olgaç 

REİS — İki defa görüşülecek işlerden mü
zakerenin başlaması mahiyetindeki takrirleri 
oya arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazası
nın Çamhdere Nahiyesinde (Çamhdere) adiyle 
ve Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağı-
pasinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiy
le yeniden iki kaza kurulması hakkında kanun lâ
yihaları ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rg^or-
lan (1/591, 593) [1] 

REİS — Komisyon raporunda Öncelik ve ive
dilik teklifi mevcut olduğu için evvelâ öncelik

ti] 298 sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dır. 

le görüşülmesi hususunu oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle görü

şülmesi kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen var mil 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil

mesi kabul edilmiştir. 
İvediliği de oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Yeni iki kaza kurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — ilişik (1) sayılı cetvelde adla-
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n , merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye ve 
köyleri gösterilen (2) kaza kurulmuştur. 

RElS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — ilişik iki sayılı cetvelde dere
ce, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Vekâ
let ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nei (vilâyet ve 
kaza teşkili masrafları) faslına konulan tahsi
sattan gerekli görülecek miktarları sözü geçen 
A / l işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletme
ye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 

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

R E İ S — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Lâyiha açık oya arzedilmiştir. 

2. — Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kazası-
mn Rize Vilâyetine bağlanması Jıakkında kanun 
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lâyihası ve İçişleri Komisyonu raporu (1/650) [1] 

REİS — Bu hususta bir takrir var. Onu oku
tuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kazasının 

Rize Vilâyetine bağlanması hakkındaki kanun 
lâyihasının öncelik ve ivedilikle göüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

REİS — öncelikle görüşülmesi teklifini oyu
nuza arzedlorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? (Yok 
sesleri) 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi de mevcuttur. 
Onu da oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kazasının Rize 
Vilâyetine bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Çoruh Vilâyetine bağlı Fın
dıklı Kazası Rize Vilâyetine bağlanmıştır. 

REİS — Efendim tasarı ile ilgili bir takrir 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Çoruh Vilâj^eti Fındıklı İlçesinin Rize Vilâ

yetine ilhakı cihetinin hakikaten yerinde bir 
hareket olup olmadığını anlıyabilmek, serin kan
lılıkla yapılacak objektif bir tetkika ihtiyaç his
settirir. Bu ise seçim sathı mailine girmiş oldu
ğumuz şu zamanda asla mümkün ve muvafık 
değildir. Statükonun muhafazasında isabet ola
cağı bedahatini inanarak arzederim. 

Mezkûr ilçenin Rize'ye bağlanıp bağlanma
ması cihetinin Bütçe Komisyonundan da geçi
rilmek suretiyle olgunlaşması icabederken bu 
lâzimeye dahi riayet olunmamıştır. Bu itibarla 
kanun tasarısının önce Bütçe Komisyonuna ha

fi] 299 sayılı basmayazı tutanağtn sonunda-
dır. 
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valesini arz ve teklif eylerim. 

Çoruh Mebusu 
Dr. Abbas Gigin 

REÎS — Efendim, bütçeyi alâkadar eden 
malî bir hüküm olmadığım sadece ifade etmekle 
iktifa ediyorum. 

Takriri oyunuza arzediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddolunmuştur. 

Birinci madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. . • • % 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul" 'edilmiştir. 

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

RElS — Maddeyi oyunuza arzediyorum: Ka-
bu edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyunuza arze
diyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyiha 
kabul olunmuştur. 

3. — Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhi-
hizine dair 5775 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/663) [1] 

REÎS — Bu komisyon raporunda da öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi teklifi mevcuttur, ön
celik teklifini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır, onu da 
oyunuza arzediyorum. Kabul «denler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Limanların İnşa, Tevsi, Islâh ve Teçhizine dair 
olan Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Limanların inşa, Tevsi, Islah 
ve Teçhizine dair olan 23 Mayıs 1951 tarihli ve 
5775 sayılı Kanunun birinci maddesiyle verilen 
(76) milyon liralık yetki, (190) milyon liraya 
ve yıllık ödeme miktarı da (30) milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

[1] 1 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oya arz-
olunmutşur. 

4. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve üç ar
kadaşının eczane bulunmıyan yerlerde eczane 
açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu Rifat Si-
vişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkında
ki 964 sayılı Kanunun 49.ncu maddesinin de
ğiştirilmesi, 53 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması, Erzurum 
Mebusu Ziya Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Me
busu Nâzım Ağacikoğlu ve 2 arkadaşının, ecza
cılar ve eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının Ecza
cılar ve Eczaneler hakkındaki Kanunun 18-24 
ncü maddeleriyle 49 ncu maddesinin 2 nci fık
rasının yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Tardım ve 
Adalet komisyonları raporları (2/136, 297, 348, 
378, 413) 

REÎS — Müzakeresine devam ediyoruz. Ko
misyona giden ikinci madde hakkında komisyon 
raporu gelmiştir, okuyoruz efendim : 

27 . XI . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun tek
liflerinin Meclis Umumi Heyetinde görüşülme
si sırasında ikinci maddenin D fıkrasının kaldı
rılması hakkındaki îzmir Mebusu Necdet Înce-
kara ve Afyon Mebusu Ahmed Veziroğlu'nun 
vermiş oldukları takrirlerin nazarı dikkate alın
masına karar verilmiş olduğundan madde ve 
takrirler komisyonumuza iade edilmiş olmakla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin mümessi
li hazır olduğu halde görüşüldü. 

Vâki izahat üzerine eczacı mektebinin son 
senesinin hastanelerde ve eczanelerde staj il« 
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geçirilmekte olmasına ve mektepten mezuniyet 
imtihanının da nazari ve tatbiki olması karşı
sında mektepten mezun olduktan sonra ayrıca 
staj görmelerine lüzum görülmemesi muvafık gö
rülmüş ve bu sebeple ikinci maddenin D fıkra
sının kaldırılmasına ekseriyetle karar verilmiştir. 

Maddeden D fıkrasının çıkarılmış olmasına 
göre madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Meclis Umumi Heyetinin Yüce tasvibine arz-
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
îzmir Manisa Amasya 

Halil özyörük Semi Ergin İsmet Olgaç 
Çoruh Erzurum Gazianteb 

Mesut Güney Enver Karan Galip Kınoğlu 
tçel İstanbul İstanbul 

Şahap Tol F. H. Demirelli Ahilya Moshos 
Kars Kayseri Konya 

Lâtif Aküzüm Y. Ziya Turgut Hidayet Aydıner 
Maraş Tokad 

Mazhar özsoy Muzaffer Önal 

tMADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki 
vasıfları haiz olmak şarttır : 

A) Türk vatandaşı olmak; 
B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakültele

rinden diplomalı olmak veya yabancı memle
ketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden 
diplomalı olup da 3 ncü madde ıgereğince ilmî 
hüviyetini ispat etmiş veya imtihanî kazanmış 
olmak; 

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince tescil edilmiş olmak; 

D) Hüsnühal sahibi bulunmak, bu kanu
nun 4 ncü maddesinde yazılı hallerden biri bu
lunmamak. 

REİS — Komisyondan gelen değişik ikinci 
madde hakkında söz istiyen varmı? Maddeyi 
değiştirilmiş şekilde oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yabancı memleketlerdeki ec
zacı mektep veya fakültelerinden diplomalı 
olan Türk vatandaşı eczacılar Türkiye'de sa
natlarını yapabilmek için : 

A) Program ve tahsil müddeti bakımından 
Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerine mu
adil olan yabancı eczacı mektep veya faikülte-
lerinden diplomalı iseler eczacı mektebi veya fa

kültelerince teşlkil edilecek bir jüri önünde ilmî 
hüviyetlerini ispat etmeye; 

B) 'Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mekte
bi veya fakültelerinin tahsil müddeti kadar ol
makla beraber tahsil programlarında Türkiye 
Eczacı Mektebi veya fakültelerinin derslerin
den bâzıları bulunmıyan veya bulunmakla be
raber daha az bir müddet içinde unutulan ve
ya müddet az olduğu halde tahsil programı ay
nı olan yabancı memleketler eczacı mektebi ve
ya fakültelerinden diplomalı iseler aynı şekil
de 'kurulacak bir jüri önünde eczacı mektebi 
veya fakülteleri tarafından ayrıca tesbit edi
lecek bir programa göre imtihan vermiye; 

C) ıGerek tahsil müddeti ve gerek tahsil 
programları Türkiye Eczacı Mektebi veya fa
kültelerinin müddet ve programlarından eksik 
olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya 
fakültelerinden diplomalı iseler eksik (kalan 
müddet ve programlarını Türkiye'de tamamla
dıktan sonra B bendinde bildirilen imtihanı 
vermiye; 

Mecburdurlar. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince bu gi

bilerin diplomaları ancak ilmî hüviyetin ispa
tından veya imtihanın kazanılmasından sonra 
tescil olunur. 

REİS — Komisyon sözcüsü, buyurun efen
dim. 

ADALET KOMİSYONUNUN BU RAPOR 
SÖZCÜSÜ NUSRET KiRİŞCÎOĞLU (Çanıaikika-
le) — Efendim, maddede bir matbaa hatası var
dır. (B) bendinin altıncı satırında (okutulan) 
yazılacağı yerde (unutulan) yazılmıştır. (Oku
tulan) olarak düzeltilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -

Efendim, jüri teşkilinden bahso'lunuyor. Bu 
jüri kaç kişiden terekküp edecektir, vasıfları 
nedir ve ne olabilir! Bunlar dfade olunmuyor. 
Bu, tasarıda birtakım yanlışlıklara sebebiyet 
verebilir. Bu jürinin mahiyeti, kaç (kişiden te
rekküp ettiği ve seçilecek kimselerin vasıfları
nın beyan edilmesi lâzımdır. Bunlar beyan edil
mezse, arzettiğim gibi, birçok yanlışlıklara ve 
ihtilâflara sebebiyet verir. Bir de şurada, bu 
tâbirin içinde böyle bir ifadenin bulunması çok 
sübjektif bir zemine kaçmak olur ki, bu da doğ
ru değildir. (B) bendinin 6 ncı satırında oku-
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tulan yazılacakken unutulan yazılmıştır... 

REİS — Feridun Fikri Bey; daha evvel o 
matbaa hatası komisyon sözcüsü tarafından dü
zeltildi. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— O halde sadece jüri hakkında izahat verme
lerimi rica edeceğim. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞCİ-
OĞLU (Çanakkale) — Efendim; jüri meselesi 
üniversitece halledilecek İbir mevzudur. Jüri 
Tıp Fakültesi tarafından tâyin edilir ve kendi 
teşkilâtlarına göre jürinin ne şekilde tesbit edi
leceği malûmdur. Komisyonumuz esasen mev
cut olan hükümleri burada tekrara lüzum gör
medi. Üniversiteler Kanununda bu hususta sa
rahat vardır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O kanundaki usul üzerine mi olacaktır? 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞCİ-
OĞLU (Devamla) — Evet jüri Üniversite Ka
nunundaki usul üzenine tâyin edilecektir. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
var mı? 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim; 
Feridun Fikri Beyefendi ıbu hususta haklıdırlar. 
Bugün Eczacı Mektebi, Dişçi Mektebi Tıp Fa
kültesi bünyesindedir. Fakat bu (mektep ya
rın bir fakülte haline inkılâbederse burada jüri 
kaydının, sayın sözcünün, Tıp Fakültesi ma
lûm olan şekilde tâyin olunur, dediğine göre, 
değişmesi mi lâzımgelecektir? Burada jürinin 
ne suretle teşkil edileceğini göstermekte zaru- i 
ret vardır. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KtRlŞCl-
OÖLU (Çanakkale) — Efendim, bugün Eczacı 
Mektebi olarak tedrisat yapan bu müessese ya
rın Eczacılık Fakültesi haline inkilâb'ederse, bu 
değişiklik bir kanunla olacaktır. O zaman 'bu 
kanunda jüri hakkında "bir kayıt konulabilir. 
Şimdiden zait bir hüküm koymaya lüzum yok- I 
tur. İlerde bir istihale mümkün diye bugün- I 
den zait İbir hüküm koymaya kanaatimce lü- I 
zum yoktur. I 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Efendim, sa
yın sözcünün beyanları varit olmakla beraber I 
ilerde riruhtemel olarak böyle bir fakülte kuru- I 
lacağma göre buna ait bir teşkilât kanunu ola- I 
çaktır. Bu kanun içersinde sureti katiyede jü
rinin tâyin edileceğine dair bir müeyyide olmaz- | 

I sa ilerde yine bu kanunun tadiline gidilecektir. 
Onun için imkân varken burada ıslah etmek en 
kısa yoldur. 

REİS — Madde üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi değiştirilmiş şekliyle oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aşağıdaki haller eczacılık 
yapmaya mânidir: 

A) Yüz kızartıcı bir suçla mahkûm edil
miş olmak; 

B) Alelıtlak üç sene ve daha fazla ağır ha
pis veya beş sene ye daha fazla hapis cezasiyle 
mahkum olmak; 

C) Meslekî bir suçtan bir sene ve daha zi
yade hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm 
olmak veyahut eczanesinde imal, ihzar veya 
tertip edilen ilâçlarla sattığı müstahzarlar veya 
sair eczayi tıbbiyede sanatını kötüye kullanmak 
suretiyle işlediği bir suçtan dolayı beş sene için
de iki defa mahkeme karariyle meslek ve sana
tının tatil icrasiyle mahkûm edilmiş olmak; 

D) Başka memleketlerde sanatını icradan 
menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu 
İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak; 

E) Sanatını yapmasına mâni iyileşanez bir 
hastalığı bulunmak; 

F) Sanatını yapmasına mâni olacak dere
cede iki gözü rüyetten mahrum olmak. 

REİS"— Komisyon sözcüsü. 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞ-

CİOĞLU (Çanakkale) — Bu maddede bâzı 
matbaa hataları vardır. (C) bendinin 5 nci sa
tırında (eceai) kelimesi vardır. Bu, bir (y) ilâ
vesiyle (eexayi) olacaktır. 

Keza C bendinin son satırında ise (tatil ic
rasiyle) ibaresi (tatU cezasiyle) olacaktır. 

Maddenin bu şekilde değiştirilmesi icabeder. 
REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 

var mı?... Yoktur. ,.Cı 
Maddeyi Komisyon, Sözcüsünün izahı veçhile 

tashihan kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Eczane açmak istiyen, yahut 
eczanesini satmak ve yahut başka bir yere nak
letmek istiyen eczacı bir istida ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletine ve yahut alâkalı sağlık 
ve sosyal yardım müdürlüğüne ve yahut mahal
lî Hükümet tabipliğine müracaat eder. 
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Eczane açmak istiyenler aşağıda yazılı vesi

kaları da birlikte verirler : 
A) Tasdikli nüfus kâğıdı sureti; 
B) Tasdikli diploma ve staj vesikası su

retleri; 
C) Hal tercümesi ve hüsnühal kâğıdı; 
D) Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî 

vesika; 
E) Sanat yapmasına mâni iyileşmez bir 

hastalığı veya rüyetten mahrumiyeti bulunma
dığına dair rapor; , 

F ) Dört aded fotoğraf. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafın

dan tamamlanan evrak üzerinde yapılacak tet-
kikat neticesinde en geç 30 gün zarfında ruh
satname tanzim ve tebliğ olunur. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KÎRÎŞ-
CÎOĞLU (Çanakkale) — Efendim, ikinci mad
denin D bendinin çıkarılmasının tabiî bir neti
cesi olarak bu maddenin B bendinde değişiklik 
yapılması iktiza etmektedir. B bendinde «tasdik
li diploma ve staj vesikası suretleri» denilmekte
dir, bu bendin, «tasdikli diploma sureti» şeklin
de değiştirilmesi icabediyor, arzederim. 

NECDET ÎNCEKARA (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, üzerinde söz aldığım beşinci 
madde, bugün ber'i olan kanunun maddesine 
tekabül etmektedir. Bu madde 27 senelik bir 
tatbikattan sonra bugün, yerini, yenilik getire
cek olan bir maddeye bırakmaktadır. 

Bu madde dolayısiyle eczacılık meslekine bü
yük hizmet etmiş olduğuna inandığım rahmetli 
Refik Saydam'm hâtırasını rahmetle, minnetle 
ve şükranla yadetmeyi bir vazife telâkki etmek
teyim. V\";" 

Rahmetli Refik Saydam {mesleğimize çok 
büyük hizmetler etmiştir arkadaşlar. Temenni 
ederim ki, yeni teklifler de aynı çapta, hizmetle
rin kaynağı olsun. Bu çatı altında kavgamız 
millete faydalı olmaktan ibarettir. Şahsi men
faatlerini düşünenlerin ve şahsi endişelerle hare
ket edenlerin yeri burası değildir. Acı tatlı bu 
kanun vesilesiyle tarizde bulunan arkadaşlarıma 
ancak üzüldüğümü söylemekle iktifa ediyorum. 
Birbirimizden şüpheler izhar etmeye hakkımız 
yoktur. Ne Anayasa bakımından, ne de teşriî 
vazifelerimizin icabı bakımından buna imkân da 
yoktur. Bunu kaydetmeye mecbur olduğumdan 
dolayı özür diliyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, evvelki oturumda Ec

zacılık Kanunu hakkındaki tekliflerin elektrikli 
bir hava içinde müzakeresine başlandı. 964 
sayılı Kanunun 27 senelik tatbikatı içinde tera
küm etmiş bir sürü hoşnutsuzluklar neticesi bu 
kanun... 

REÎS — Necdet Bey, madde üzerinde konuş
manızı rica ederim. 

NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşuyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede tahditle 
alâkalı ve bu gün tahdidin niçin terkedilmekte 
olduğu, esbabı mueibesi komisyon raporunda 
esaslı surette anlatıldığı için o esbabı mucibe ile 
ilgili olan bu madde üzerinde tabîatiyle geniş 
izahatta bulunmak zarureti vardır. Yoksa yeni 
gelen maddenin mahiyetini anlamamış oluruz. 

O günün heyecanlı havasının ve buradaki 
reaksiyonun manasını eve gittiğim zaman tahlile 
çalıştım ve şu neticelere vardım : 

964 numaralı Kanun hakkı takdiri bakanlığa 
bırakmış olduğundan ve bu takdir hakkı yeni ik
tidar gelinceye kadar, bakanlık tarafından lâyi-
kiyle kullanılmadığı ve keyfî kullanıldığı için 
meslektaşlar arasında hoşnutsuzluk yaratmıştır. 
Ve bu hoşnutsuzluk dolayısiyle... 

REÎS — Necdet Bey, lâyihaların tümü üze
rindeki konuşmaları şimdi bahis mevzuu etme
mek lâzımgelir., Madde ve maddenin esbabı mu-
cibesiyle ilgili konuşmalar yapın lütfen'. (Doğru, 
doğru sesleri). 

NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Yani 
tahdide aleyhtar olan komisyonun neden aleyh
tar olduğunu ispat etme konusu bu madde ile il
gilidir. 

REÎS — Madde üzerinde kaim lütfen. 
NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Madde 

üzerindeyim efendim. 
Bu ve buna benzer sebeplerle hakikaten Ada

let Komisyonu bu tahdidin kaldırılmasına taraf
tar olmuştur. Eğer komisyon bu maddenin kal
dırılmasında ileri sürmüş olduğu mucip sebep
lerin vesikalarını ibraz edebilecekse yani bu mu
cip sebepler indî ve mücerret iddialardan ibaret 
değilse komisyona iltihak ediyorum. Bu mucip 
sebeplerin birer birer tahlilini yapmak zarure
tini duyuyorum. 

Arkadaşlar; komisyonun bu madde ile ilgili 
sebeplerini birer birer okuyalım; 
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Tahdit hükümlerini Teşkilâtı Esasiye Kanu

numuzun 69 ncu maddesiyle telif etmeye imkân 
yoktur. 

Kıymetli hukukçulardan terekküp eden bir 
heyet kanunları (bunu yüksek huzurunuzda mü-
sakaşa etmeyi zait addediyorum) antidemokratik 
vo Anayasaya aykırılığı bakımından da tetkik et
mişlerdir. Sayın özyörük bunun aksini müdafaa 
ettik+en sonra bizim bunu müdafaa etmemiz ko
lay değildir. 

Ümit ederim ki-, memleketin içtimai nizamı
na, memleket realitelerini de hesaba katarak, gö
rüşmekte olduğumuz kanunun; yani eczacılığın, 
ferdî haklan korumaya matuf olmayıp, kanaa
timce h^r gün ilâçlarla temas halinde bulunan 
vatandaşların âmme hukuku bakımından hak
larını da korumaya ihtiyaçlarını karşılamaya 
matuf olduğuna inanarak bâzı hukukçu arkadaş
larımızın da lüzumlu müdafaalarını esirpemiye 
çekleri ümidiyle sözü bı* noktadan arkadaşlarıma 
bırakıyorum. 

Yalnız sayın komisyon başkanından şu husu
sun aydınlanmasını istiyorum. Kendileri de ko
misyon olarak eczacılığı bir âmme hizmeti şek
linde kabul ettiklerine göre antidemokratik te
lâkki ettikleri tahdide mütedair hükümleri Garp 
demokrasilerinin kendi mevzuatı için almış ol
malarını nasıl tefsir etmektedirler? Yani Garp 
demokrasilerinin bu işi kendi kanunları içine 
almış olmalarını sayın komisyon nasıl telâkki 
ve tefsir eder. Ve burada da buna mümasil hü
kümler var mıdır? Noterlik Kanunu gibi buna 
mümasil işler hakkındaki düşünceleri nedir? 
Çünkü muhterem arkadaşlar bu tahdit kanunu
nu Refik Saydam iki mucip sebebe dayanarak 
getirmişti. Birisi eczaneleri memleket sathına 
yaymak, ikincisi de eczacılığı bir âmme hiz
meti telâkki ederek ilâç alışverişini kontrollü 
bir hale getirmektir. Bugün bu şartların de
vam etmekte olduğunu inkâr etmekte olan ko
misyon bu mucip sebeplerle getirilmiş olan, vaz'-
edilmiş olan bir prensibin aleyhinde nasıl bulun
maktadır? 

Garp memleketlerinde İtalya'da 5 000 nüfu
sa bir eczane düşmektedir. Onlar beş bin nüfus 
üzerinden tahdid etmişlerdir. Fransa'da 3 000 
nüfus üzerinden tahdid etmişlerdir. Yunanistan'
da 6 bin ve pek yakında Almanya'da 7 bin nü
fus üzerinden tahdidetmi|lerdir. 
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j Arkadaşlar* yine madde ile alâkalı mucip se

beplerden B fıkrasını okuyorum : 
«Eczacılık memleket sağlığını yakından alâ

kadar eden bir meslek olduğu için bu mesleği 
tanzim edici hükümler sevketmek lâzımdır.» 

Arkadaşlar burada bir tezad göze çarpıyor. 
Yani komisyon bununla şunu ifade etmek isti-

I yor: Bir eczacı arkadaş Ankara'da Bankalar 
Caddesinde eczane açmak isterse ona, hayır sen 
orada değil, Etlik bağlarında açacaksın denecek. 
Bu ise vaziyeti mahallin ihtiyacına göre tahdi-
detmektir. Bu tahdit antidemokratik olmuyor da 
sen Ankara'da açamazsın ama Kızılcahamam'da" 
açarsın demek nasıl antidemokratik oluyor. Bu
nun izahını istiyorum. 

REÎS — Müsaade, buyurun Necdet Bey. 
Adalet Komisyonu teklifinin 5 nci maddesi 

Sağlık Komisyonunun 4 ncü maddesine tekabül 
ediyor, tahdide müteallik olan 5 nci madde ise 
kalkıyor, artık bunun üzerinde konuşmak imkâ
nı kalmıyor. Yalnız Adalet Komisyonunun 5 nci 
maddesi üzerinde konuşunuz. Son defa ihtar 
ediyorum. 

NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Efen
dim; 5 nci madde üzerinde, evet. 

Mucip sebepler arasında (c) fıkrası vardır. 
Bu fıkranın üçüncü bendinde deniyor ki : 
« . . . eczane açmak hakkı, binlerce, hattâ yüz 
binlerce liraya devredilen bir inhisar ve imtiyaz 
olarak haksız kazançlar mevzuu olagelmiştir. 
Bu suretle eczane açmak hakkını devir alanla
rın verdikleri muazzam meblâğları hasta ve ço
ğu fakir olan vatandaşların sırtından kısa za
manlarda ödeştirdikleri düşünülecek olursa tah
didin memlekete faydalı mı, yoksa zararlı mı ol
duğu daha iyi anlaşılmış, ve tahdit lehine sarfe-
dilen mütalâaların mahiyeti daha açık görül
müş olur. » 

(D) fıkrasında da « Tahdit rekabeti tama-
miyle önlediği için . . » diyor. Bu maksatla dör
düncü maddeyi getiriyor. Bunlar mücerret id
dialardan ibarettir. Bunlar bir meslekin hay
siyet ve şerefi ile kabili telif hareketler değil
dir. Bunları birer birer tevsik etmesini komis
yondan istemek, bir milletvekili, bir meslek mün-
tesibi olarak, hakkımdır. Bunları birer birer 
kendilerinden soracağım. 

Kısaca komisyon diyor ki: Tahdit, eczacıla
ra şayrimeşru kazançlar sağladığı için ... 

I RElS — Necdet Bey; üçüncü defa ihtar edi-
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yorum. Bu beşinci madde tahditle ilgili değil
dir. Sağlık Komisyonunun 4 ncâ maddesi kal
dırılmış bulunuyor. Bu konuşmanıza devam 
edemezsiniz, aksi takdirde Meclisin oyuna, mü
racaat edeceğim ... 

NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, tümü üzerinde bir eczacı ar
kadaşınız olarak konuşmama imkân verilmemiş
tir. Kabul edilen takrir gereğince tümü üze
rindeki münakaşalar bu madde ile ilgili olduğu 
için müsaade ederseniz bu maddenin niçin kal-

* dınldığı hususunda sorulması gereken hususlar 
vardır, bunları söylememe müsaadenizi rica ede
ceğim. 

REİS — Necdet Bey, İsrar ettiğinizi görü
yorum, heyeti umumiyenin kararını almaya ih
tiyaç vardır. Sadet dışında konuştuğunuzu 
üçüncü defa ihtar ettim. Sadet dışında konuş
tuğunuz cihetle konuşmaya devam edip etmeme
niz hususunu Heyeti Umumiyenin oyuna ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ko
nuşmaya devam edemiyeceğiniz hususu kabul 
edilmiştir, buyurun efendim. 

NECDET İNCEKARA (Devamla) — O hal
de bir takririm vardır, onu takdim ediyorum. 

REÎS — Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; Heye

ti Umumiyenin temayülünü bilmiyor değilim. 
Benim de kanaatim şudur ki; bu madde tahdidi 
kaldıran maddedir ve esbabı mucibesinde de.... 
(Gürültüler, «o husus karara iktiran etti» ses
leri) 

REÎS — Yüksek Heyetin karariyle bu mev
zu halledilmiştir. Bu itibarla tekrar bu mevzua 
girmeyiniz. 

AZÎZ URAS (Devamla) — Evet efendim; 
ben tahdidin kaldırılıp kaldırılmaması üzerinde 
konuşacak değilim. Ancak tahdidin kaldırılması 
ile iki mühim mahzur tevellüt etmektedir ki, bu 
nasıl halledilecektir, bunu arzedeceğim. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Geç kal
dınız Aziz Bey, o halloldu. 

REÎS — Heyeti Umumiyenin karariyle 5 nci 
maddede buna dair yapılan teklif kabul edilme
miş bulunuyor. Bu itibarla tekrar aynı mevzua 
dönmiyelim. 

AZÎZ URAS (Devamla) — Meclis hakem ol
sun. Bendeniz iki kelime ile arzetmek istediğim 
husus, bu hâsıl olan mahzurların bir tanesinin 
(ki Bakanla da hususi şekilde konuştum) ne şe-
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kilde bertaraf edileceğidir. Bunu resmî olarak 
kendi ağzından dinlemek istedim. Bendeniz za
ten mezun olduğum için birinci içtimada buluna
madım. («Sizin için tekrar müzakere mi açıla
cak» sesleri, gürültüler) 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Zorlama
yın Aziz Bey. 

AZÎZ URAS (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim, birinci içtimada bulunamadım. 
(Gürültüler) Efendim zaten mezundum. (Gü
rültüler) Zorlamam efendim, zorlamam. 

REÎS — Oylarını kullanmıyanlar lütfen kul
lansınlar efendim. 

Rifat Sivişoğlu. 
RIFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Efen

dim; beşinci maddenin son fıkrasında; (Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından tamamla
nan evrak üzerinde yapılacak tetkikat neticesin
de...) diyor. Bunda, evrakın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince itmam edileceği ve itmam
dan sonra da Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
tarafından tetkik edileceği mânası çıkıyor. Hal
buki evrak, alâkalılar tarafından ikmal ve itmam 
edildikten sonra tetkik için Vekâlete arzoluna-
catkır. Bir iltibasa mahal kalmamak üzere ben
deniz şöyle bir teklif hazırladım: «Tamamlanan 
evrak üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca şu kadar gün zarfında..» 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) —İştirak ediyoruz 
efendim. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Vaz

geçtim. 
REÎS.— Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; 5 nci maddenin birinci fıkra
sında bir eczane açmak, nakletmek veyahut da 
başkasına devretmek hususları için vekâlete ve 
yahut da Hükümet tabipliğine müracaat edile
ceği yazılıdır. Müracaat ya tasvip edilir veya
hut da sürüncemede kalır ve neticesiz kalabilir. 
Bu itibarla komisyonun sözcüsünden sormak 
istiyorum : Her müracaat muhakkak kabul edi
lecek mi? Yoksa müracaatı tesvibetmek, etme
mek hususunda vekâlet muhtar mı kalacaktır? 
Binaenaleyh bu nokta üzerinde izahat vermek 
lâzımdır. 

Mahaza her hangi bir tereddüde mahal bırak
mamak için bu son altıncı satırda «müracaat 
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eder.» tâbiri yerine «keyfiyeti bildirir.» ibare
sinin ilâvesinin daha muvafık olacağı kanaatin
deyim. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Efen
dim, insanların hayatında aslolan hüsnüahlâk 
ve namuskârlıktır. Ancak bunun hilafını ispat 
etmek lâzımdır. 

Şimdi bu kanunun bu maddesindeki D fıkra
sında (Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî ve
sika) denmektedir. Binaenaleyn tahsilini gös
terir şu veya bu malûmatı ikmal eder, fakat hüs
nühal kâğıdı diye eczacı mektebinden veya şu 
bu yüksek mektepten mezun bir adamdan iste
nen vesaik meyanına hüsnühal kâğıdını ilâve 
etmek, haysiyetşikendir, hukukşikendir. Gerçi 
dördüncü maddede zühul edip bıraktık, ikinci 
müzakeresinde tadil teklifi verir onu da kaldı
rırız. Hüsnühal kâğıdı karakolun, muhtarın ve
ya şu zatın hüsnüşahadetine mütaalliktir. Bu
nun faidei hukukiye ve mâneviyesi yoktur. Ten
sip buyurulursa bendenizin ricamı hüsnü telâk
ki etsin, mahkûmiyeti bulunmadığına dair ad
liyeden vesika alındıktan sonra ayrıca bu vesi
kaya lüzum olmadığını kabul etsin. En namus
lu adama şu ve bu şekilde birtakım isnatlara 
yol açabilir. 

Arzettiğim gibi buradan tensip Duyuruldu
ğu takdirde kaldırılsın, kabul edilen 4 ncü 
maddedeki buna dair olan hükmü de ikinci mü
zakeresinde kaldıralım. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, Rifat Sivişoğlu arkadaşımız bendeni
zin temas etmek istediğim noktaya ilişti, fakat 
katiyetle tavazzuh etmedi. Son bentte «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından tamamla
nan evrak üzerinde yapılacak tetkikat neticesin
de en geç 30 gün zarfında ruhsatname tanzim ve 
tebliğ olunur.» denilmektedir. 

Şimdi burada mevzuubahis olan mefhumlar 
birbirine karıştırılmıştır. Evrakı kim tamamlı-
yacak? Cereyanı ifadeye göre, evrakı alâka
lılar tamamlayıp getirip verecek. Yani tama-
miyle tesbit etmiş ve vermiş olacaktır. Şu hal
de bu 30 gün nereden itibar edilecek? 30 gün 
tarihi müracaattan mı itibar edilecek? Evrak 
tamam olduğu takdirde 30 gün zarfında veri
lecek. Halbuki buradan mâna çıkmıyor. Tat
bikatta filân kâğıdı verdim, ondan 30 gün son
ra filân kâğıdı verdim, diyecek. Onun için bu
nun vuzuhla ifadesi lâzımdır. Hukukta oldu-
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ğu gibi bütün vesaikin tamam olması lâzımdır. 
Evrakın tamamen tevdi edildiği tarihten itiba
ren 30 gün zarfında bu muamelenin ifası için 
fıkraya vuzuh vermek lâzımdır. Komisyon kıs
men cevap verdi, fakat aynı zamanda bende
niz arzettiğim cihetler nazara alınırsa o zaman 
tatbikatta hiçbir müşkülât olmaz ve işler yürür. 

Buraya bir de (muamele) kelimesinin ilâve
si lâzımdır. Çünkü neyin cereyan ettiği anla
şılmıyor. (Nereye? sesleri). 

Yukardaki, «Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti tarafından tamamlanan..» deniliyor. Ora
ya «... Vekâleti tarafından muamelesi tamam
lanan..» denilirse hüküm vuzuh kesbetmiş olur. 

REÎS — Açık oya arzedilen lâyihanın oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

Hikmet Fırat, buyurun. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Kanundaki 

bu beşinci madde yerindedir arkadaşlar. He
defi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımın 
murakabe hakkını burada kullanmasıdır. 

Esas itibariyle burada Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca kelimesinden sonra ge
len, tamamlanan evrak, denildiğine göre tam 
olarak verilmiş olan evraık üzerinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tetkikat yapacak de
mektir, onun tamamiyetini temin edecektir. 
Şu halde, gayet tabiîdir ki o maddede hasrü 
kasredilmiş olan 30 günlük kayda tâbi değil
dir. Eğer evrak tamam ise bu kayda tâbidir. 
Tamam değilse, maddedeki bu sarahate göre, 
tamamlanmış evrak üzerinde Bakanlık 30 gün 
zarfında ruhsat vermeye salahiyetli buluna
caktır. Elbette ki tamamlanmış olacaktır. Ta-
mamlanmamışsa tamamlanmasını alâkadar Ba
kanlık istiyecek. Ama ne zamana kadar ta
mamlanır, burada hiçbir kayıt altına girmemiş
tir. Tamamlanmamışsa bu hususta Bakanlığın 
mesuliyeti yoktur. Tamamlama mevzuunda 
meslek sahibinin mecburiyeti vardır^ Şimdiye 
kadar mûtat muamele de bundan ibarettir. Yal
nız evrak üzerindeki tetkikat hakikaten kanu
nun tarif atı dairesinde ise yani tarif olunan bu 
belgeler yerinde ve vasfında ise Bakanlık 30 
gün zarfında ruhsat vermeye mecburdur, ta
mamlanmış evrak üzerindeki belgeler tetkik 
edilir, yerinde ise 30 ıgün zarfında vermeye 
bu kanun Bakanlığı mecbur kılıyor. Eğer bu 
işi kaldıracak olursak Bakanlığın tetkik yet-
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gisi, murakabe yetkisi ortadan kalkar 'ki, bu çok 
tehlikeli ve çok zararlı bir hâdise olur. Onun 
için bu maddenin yazılışı bendenizce maksadı 
temine kâfi geliyor, iştibaha mahal bırakmıyor. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim 

beşinci madde bir taraftan eczacının serbest ti
caretini temin ediyor, diğer taraftan takyit edi
yor. Burada beşinci maddenin birinci fıkrasın
da şöyle bir hüküm var : Eczane açmak, yahut ec
zanesini satmak istiyen, yahut nakletmek istiyen 
diye üç mevzu var. 

Bir eczacı bir yerde eczane açmış, falan yere 
nakletmek istiyor. Bundan vesika mı istiyeceğiz . 
Zaten açmış, fakat satıyor. Bu eczaneyi alanın 
vesikayı ibraz etmesi asıldır. Ama naklediyor, fa
lan yere nakledecek; bu takdirde bakanlığın mü
saadesini alması mı lâzımdır?. Bunun için mad
dede bir hüküm yok. Sayın sözcü bu noktayı izah 
buyurursa tenevvür etmiş oluruz. 

Sonra arkadaşlar; Sayın Refik Şevket İnce 
Ağabeyimiz temas buyurdular, Eczacılık Fakül
tesinden mezun olmuş, mezun olmakla hüsnüha
li kendiliğinden sabit olmuş meslek adamından 
hüsnühal varakası istiyorlar. Sağlık Bakanlığı 
bekçi mi tâyin etmek istiyor, yoksa bütün evrakı 
tamam olan bir adama eczane açmak yetkisi mi 
verecek?. Hüsnühal vesikasını niçin istiyorlar?. 
Cürmümüz yok, suçumuz yok, yeni mektepten 
çıkmışız, bizden hüsnühal vesikası istemenin mâ
nası nedir?. 

Bunu da hangi sebebe dayandığının izahını 
sayın sözcüden rica ederim. 

RElS — Remzi Oğuz Arık. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar, naçiz kanaatime göre 5 nci maddenin 
son fıkrası sadece bir redaksiyon tadili ile ay
nen kabul edilebilir, bu redaksiyon tadili, şu 
şekilde olmak doğrudur : (Tamamlanacak ev
rak üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
ti tarafından yapılacak tetkikat neticesinde en 
geç otuz gün zarfında ruhsatname tanzim ve 
tebliğ olunur). Bu suretle küçük bir takdim ve 
tehir ile bu fıkra aynen kabul edilebilir ve me
sele de halledilebilir. 

Bu fıkra için naçiz kanaatim budur. 
Maddenin ruhuna gelince : Burada bâzı şey

lerin eksik veya fazla olduğu ileri sürüldü. Böy
le bir şey yoktur. 5 nci madde g i M bir kül or-
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taya koymuştur. Hukukçu üstadın dediği o ta
diller (Hüsnühal kâğıdı kaydı), kabul edilirse 
bu madde güzel bir küllolarak tamamiyle kabul 
edilebilir. 

(Ve staj vesikası)... Zaten bunun kaldırılması 
kabul edilmiştir. Bir de (hüsnühâl vesikası).. Bu 
da tamamiyle kabul edilebilir. Bundan evvelki 
madde baştan başa hüsnühali ispat etmiye davet 
etmektedir. Bu itibarla (hüsnühal kâğıdı) na lü
zum yok. 

Son arkadaşın söylediği mesele de mevzuuba-
his olmasa gerektir. Çünkü hakikaten biz ecza
nelerin tahdit edilmemesini kabul ediyoruz ama 
eczacının insan ve millet sıhhati ile alâkasını na
zarı dikkate alarak onun için lâyık vasıflarda 
olmasını istiyoruz. Bu itibarla bu madde güzel 
bir kül teşkil etmektedir. Sonra bu madde böy
lece kabul edildikten sonra (tanzim ve tebliğ 
olunur) deniyor. Yani burada şart konan şu şu hu
suslar yerine getirildikten sonra Sağlık Bakan
lığının ruhsatnameyi vermesi ifade ediliyor. Bu 
imkânı gözden kaybetmeden bu maddenin ruhu
nu .bozmadan, sadece bir redaksiyon tadiliyle 
maddeyi kabul etmek iyi olur kanaatindeyim. 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAPIADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, beşinci maddede nazarı dikkati evvelâ cel
beden bir selika bozukluğudur. Maddenin ikin
ci fıkrasındaki cümle ifade edilmesi istenen 
fikri galibe Türkçe olarak ifade edemiyor. Di
yor k i : «Eczane açmak istiyneler aşağıda yazılı 
vesikaları da birlikte verirler.» Bu, yukariki cüm
le ile irtibatı olmıyan bir cümledir. Satırbaşı-
dır, fikri anlatmıyor. Evvelâ bu selika bozuk
luğunu fıkradan çıkarmak lâzımgelir. Bu hu
susu bir takrirle ayrıca arzedeceğim. 

Ondan sonra eczacı arkadaşlar, burada ko
nuşan arkadaşlarımız, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı müsaade eder mi, etmez mi gibi de 
bir tereddüt ifade ettil'er. Maddenin yapısı bu 
vesikaların tamamlanması halinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına müsaade salâhiyeti 
vermiyor, yalnız tebliğden ibarettir. Vesikaları 
tamamlıyacak ve tamamladıktan sonra Bakan
lığın müsaade edip etmemesi hususunda bir sa
lâhiyeti yoktur, yalnız tescilden ibaret bir vazi
fesi vardır. Binaenaleyh bâzı arkadaşlarımın 
müsaade eder mi, etmez mi yolundaki tereddüt
leri yersiz ve lüzumsuz olarak gözüküyor. Yal
nız bir başka nokta hüküm bakımından birinci 
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fıkrada eczane açmak, eczaneyi satmak re nak- I 
letmek istiyenleri aynı seviyede tutmaktadır. 
Eczane açmak istiyenleri aşağıdaki fıkralarda zik
redilmiş bulunan vesikaları tevdi etmiye mecbur 
tutmak mantıkidir. Satmalmak istiyenlerden, ec
zaneyi devem ettirecekleri için, aynı vesikaları 
aramak icabeder. Ama bir defa açmış olanın ec
zanesini bir taraftan diğer tarafa nakletmesi ha
linde aynı vesaiki bir defa daha vermeye mecbur 
tutmanın mantıki olmaması lâzımgelir. Eczane 
satıldığı zaman ise tıpkı yeni bir eczane açılıyor 
vaziyette olduğundan aynı vesikaların satınalan-
dan istenmesi doğrudur. Binaenaleyh eczane açan
ları, satanları şu fıkralarda zikredilen vesaiki 
vermek ve durumunu vekâlete tesbit etmek mec
buriyetine brğlıyabiliriz. 

Fakat satanlarla nakledenleri, bu fıkrayı çı
karmak suretiyle, lüzumsuz formalitelerden kur
tarmış oluruz. Bunu bir teklif halinde bildire
ceğim. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRÎŞCt-
OĞLU (Çanakkale) —Efendim; konuşma sırasına 
göre değil de maddenin tertip sırasına göre cevap 
vermeyi faydalı görüyorum. 

Evvelâ bu maddenin birinci fıkrasında; ec
zane açmak istiyenler, yahut açılmış eczanesini 
başka yere nakletmek veya satmak istiyenler 
için bir istida ile müracaat etmek mükellefiyeti 
vaz'edilmiştir. Bu ayrı bir fıkradır. 

İkinci fıkrada ise münhasıran yeniden ecza
ne açmak istiyenler için vesika ibraz etmek mec- I 
buriyeti konmuştur. Yani ikinci fıkra münha
sıran yeniden eczane açmak istiyenler hakkında
dır. Bu hükümlerin iki fıkra halinde ayrılması
nın hikmeti de budur. Esasen bu iki fıkrayı bir
birine karıştırıp da mütalâa etmemek lâzımdır. ; 
Bahadır Dülger arkadaşımızın dediği gibi, ikin- ı 
ci fıkra satırbaşma geçmiştir, yeni bir hüküm j 
ihtiva etmektedir. Bu itibarla Sudi Mıhçıoğlu | 
arkadaşımıza Bahadır Dülger, yine bizi renkid j. 
suretiyle, cevap vermiş oldular. Bu hususta te
reddüde mahal olmadığı kanaatindeyim. 

«Hüsnühal» meselesine gelince : Vaktiyle 
Yüksek Meclisçe kabul buyurulan ikinci madde
nin (D) bendinde şöyle bir kayıt vardır : «Hüs- i 
nühal sahibi bulunmak»... Bu şartı Meclis kabul 
buyurmuştur. Bu şartı kabul ettikten sonra bu
na ait.vesikayı ibraz etmek de bunun tabiî ne
ticesidir. Bu itibarla ikinci madde üzerinde bu
gün her hangi bir değişiklik yapılmasına imkân i 
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yoktur. Aksi takdirde daha birinci müzakerede 
birbirini nakzeden hükümler kabul etmiş oluruz. 
Tasarının ikinci müzakeresinde ikinci madde 
üzerinde yapılacak bir teklif eğer Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulursa, bu takdirde 4 ncü mad
dedeki değişikliği de yapabiliriz. İkinci madde
den bu hüküm çıkarılmadan bu maddeden 
(hüsnühal) tâbirinin kaldırılmasının doğ m ol
madığı kanaatindeyim. 

Son fıkra üzerindeki mütalâaya, yerimizden 
«iştirak ediyoruz» şeklindeki müdahale ile ce
vap vermiş idik. Cümlede bir takdim tehir yapıl
ması suretiyle, arkadaşımızın buyurdukları gibi 
(tamamlanan evrak üzerinde) denilecektir. Yal
nız bu takdirde «tamamlanacak» şeklinde ifade 
buyurulmuştur. Bunun «tamamlanan» şeklinde 
umumi bir tâbir olarak kullanılması Komisyonu
muzca daha muvafık görülmektedir. Yani bu 
fıkra «tamamlanan» evrak üzerinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâleti tarafından yapjlacak 
tetkikat neticesinde en geç 30 gün zarfında ruh
satname tanzim ve tebliğ olunur şeklini alacak
tır. Maddedeki ruhsatname tanzimi kaydı gön
derilmesi demektir. 

Komisyon sözcüsü olarak 30 günlük müddeti 
tasrih ediyorum, tereddüde mahal kalmasın. Ev
rakın tamamlandığı tarihten itibaren 30 gündür. 
Bu mecburiyet bakanlık içindir. Bu sarahat zan
nediyorum tatbikatta vuzuhu temin edecektir. 
Başka itiraz yok zannediyorum. Sudi Mıhçıoğ
lu 'mm nakiller meselesine cevap vermiş oldum. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim, 

sayın sözcünün cevaplarından anladığıma göre 
nakillerde böyle bir mesele yoktur diyorlar. Ec
zanemi naklediyorum, filân yerden buraya geli
yorum, bu takdirde yapılacak muamele nedir? 
Bakanlığa müracaat ettim, ya bakanlık uzun 
müddet cevap vermez de buraya geldiğim tak
dirde eczaneyi kapatmak yoluna giderse? Bura
da bir hüküm yok. Ben buraya geldiğim za
man eczaneyi kapatmam lâzımgelirse, satamı-
yaca'k mıyım? Tatbikatta müşkülât çıkarması 
muhtemel bulunan bu hususun (burada tavzih 
edilmesini rica ederim. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞCİ-
OĞLU (Çanakkale) — Efendim, nakil halinde 
e*vrak ibrazı meselesi düşünülemez, ancak na-
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kil halinde vekâlete ihbar etmekten ibaret ec
zacının bir vazifesi vardır. 'Bunun üzerinde 
nakledemezsiniz şeklinde vekâletin bir müda
halesi mevzuubahis olamaz. 

Ancak ikinci fıkrada yeniden ağılan eczane
ler için evrak ibrazı mecburiyeti konuluyor. 
Üçüncü fıkrada ise yalnız bu ikinci hale mak-
sur olmak üzere 30 günlük bir müddet konul
muş bulunuyor. Yani bunun haricinde vekâ
let satamazsın, nakledemezsin diyemiyecektir, 
bu işte vekâletin bir takdir salâhiyeti yoktur. 
Y«ter ki, eczanenin nakledileceği yer Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletince tâyin ve tesbit 
olunan şartlara uygun olsun. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Müraca
at yerine bildirilir kelimesi daha iyi olur. 

RElS — Sual olmadı. 
SALAMON ADATO (Devamla) — Müracaat 

kelim'esi ipka edildiği takdirde nakletmek isti-
yenin dahi vekâletin cevabına intizar etmek 
'mecburiyetinde kalacağı mânası çıkmaktadır. 

REİS — Bu sual değil efendim, söz alı ramız. 
Müfit Erkuyunıcu, buyurun. 
MÜFlT ERKUYUMÖU (Balıkesir) — Ben 

kısaca bu hüsnühal kâğıdı üzerinde duracağım. 
Hukukta ibir tâbir vardır: «Beraeti zimmet 
asıldır.» Eczacı Fakültesini bitirmiş ve ruhsat
name almış ve mahkûmiyeti olmıyan bir kimse
den bir hüsnühal vesikası istemek doğru değil
dir. Refik Şevket Beyefendi güzel bir noktaya 
temas ettiler. Esasen tatbikatta bu hüsnühal 
vesikalarının nasıl alındığını arkadaşlarıma ha
tırlatmak isterim. Mahalle muhtarlarından bir 
beyanla bu vesika talebedilir, o da derhal ve
rir. Böyle bir vesikanın. ne gibi kıymeti olabi
lir? Komisyonun bu nokta üzerinde ısrar etme
sini doğru bulmuyorum. 

Dediler ki,, birinci maddeyi kabul ettik. 
ikinci maddenin buna mütenazır olarak sevke-
dilmesi lâzımdır; 'bu mütalâa da yerinde değil
dir. Çünkü her madde ayrı bir hükmü ihtiva 
etmektedir. Bu dtifbarla bu kanunun ikinci mü
zakeresinde kabul 'edilen metne yeni bir şekil 
vererek ibu hüküm değiştirilebilir. Nitekim Re
fik İnce arkadaşımız kanunun ikinci müzake
resinde tadil teklifi yapacaklardır. Bunu ifa
de ettiler. Bu bakımdan Refik İnce arkadaşı
mızın hüsnühal hakkındaki teklifinin İkabul 
edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Salam on Adato. 
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SALAMON ADATO (İstanbul) — Eczane 

açıldığı takdirde, tabiîdir ki, vekâlet ibraz edi
lecek evrakı tetkik ederek ruhsatnameyi vere
cektir. 

Devir halinde de ruhsatname vermek zaru
reti hâsıl oluyor. Çünkü devralanın bir eczane 
işletmesi için lâzımgelen evsafı haiz olup olma
dığı tetkik edilecektir. Belki yeni eczacılığa 
sülük etmiştir, fakat aynı eczacı eczanesini baş
ka bir yere nakletmek zaruretinde ise, bir tah
liye durumu karşısında bulunduğunu farzedin, 
o zaman müracaat edecektir, fakat müracaat 
(bildirmek) değildir; müracaat, bir cevabı ta-
zammun eder. Bu itibarla her hangi yanlış bir 
durum husulüne meydan vermemek için bu 
maddenin komisyonca gayet vazıh bir şekilde 
tanzim edilmesini teklif ediyorum. 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar; af buyurun, huzurunuzu çok işgal ediyorum. 
Sayın sözcü beyanları île bu meslekin iç yüzüne 
vâkıf olmadıklarını bir kere daha teyidetmiş 
bulunuyor. Bir eczanenin naklinde dikkat gözü 
önünde bulundurulacak meseleler vardır. Ecza
nede birçok uyuşturucu maddeler vardır. Bir 
eczacı bir yerden diğer yere eczanesini nakleder
ken müracaatını yapması lâzımdır, bu, âmme me-
nafii icabıdır. 

Ama bu müracaatı yaptıktan sonra vekâlet 
ne kadar zaman zarfında kendisine* muvafakatta 
bulunacaktır? Bu kayıt yoktur, müracaatın yapıl
ması bilgi değîl, yalnız, Adato'nun dediği gibi, 
âmme menafin namına bakanlığın hakkını teslim 
için yapılacak bir müracaattır. Yalnız ne kadar 
müddet zarfında cevap verileceğini kanunun bu 
maddesinde tesbit etmek lâzımdır. 

Sözcü diyor ki: Varit değildir. Tatbikat böyle 
değildir. İhbarı keyfiyet eder. Bu (ihbarı key
fiyet) i kanun, Hükümet doktorlarından sıhhat 
müdürlerinden, vekâletten müsaade alır mânası
na kabul etmiştir. Bu mânayı kabul etmiyen ec
zacılara ceza tâyin edilmiştir. Bunun tatbikatını 
bilerek arzediyorunı. Bilgi verir. Bu gibi ta
diller derpiş edilirken açıkça bu maddeyi ele al
mak lâzımdır. Adalet Komisyonu bunu geriye 
alsın, bununla ilgili arkadaşların da yardımı ile 
yeniden tedvin edilsin. 964 sayılı Kanunda bu 
hüküm gayet güzel tanzim edilmiştir. Ondan da 
ilham alınırsa faydalı olur kanaatindeyim. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 
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BU RAPOR SÖZCÜSÜ NÜSRET KÎRÎŞCÎ 

OĞLU (Çanakkale) — Sudi Mıhçıoğlu arkadaşı
mızın benim eczacılık meslekine nüfuz etmedi
ğim şeklindeki beyanını zait telâkki ediyorum. 
Yalnız ben de bizim teklifimizi kendilerinin tet
kik buyurmadıklarmı ifade edeceğim. 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki hüküm bi
zim raporumuzun 13 ncü maddesinde zikredil
miştir. Bu böyle olduktan sonra, (Uyuşturucu 
maddeler karışıklıklar doğurur) şeklindeki ifa
deyi bendeniz doğru bulmadım. 

Diğer taraftan; (müracaat eder) kelimesinin 
değiştirilmesi hakkındaki mütalâayı da komisyon 
sözcüsü olarak yapmış olduğumuz bir tavzih mu
vacehesinde lüzumsuz telâkki etmekteyim. 

Bizim bu izahatımızla beraber mütalâa edil
diği takdirde arkadaşlarımızın istediği netice te
bellür eder. Bu itibarla değişikliğe lüzum gör
memekteyiz efendim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Madde 
üzerinde takrirler var, onları sıra ile okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Adalet Komisyonu 964 sayılı Kanunu değiş

tirmeye matuf teklifler hakkında tanzim etmiş 
olduğu raporun mucip sebepler lâyihasında tah
didin kalkması lehindeki sebepler meyamnda 
« Bu suretle eczane açmak hakkını devir alan
ların verdikleri muazzam meblâğları hasta ve 
çoğu fakir vatandaşların sırtından kısa zaman
larda ödeştirdikleri düşünülecek olursa tahdi
din memlekete faydalı mı, yoksa zararlı mı ol
duğu mahiyeti daha iyi anlaşılmış ve tahdit lehi
ne sarf edilen mütalâaların mahiyeti daha açık 
görülmüş olur » denilmektedir. 

Cümelenin bu haliyle, tahdidi savunmuş olan
lara karşı açık bir tariz vardır. Vicdani kana
atleri itibariyle milletvekilleri de tahdidi savun
muş olduklarına göre bu tarize hedef teşkil 
etmektedir. 

Bu sebeplerle bu ibareden neyin kasdedilmiş 
olduğunun komisyonca açıklanmasını ve bu kıs
mın rapordan çıkarılmasını rica ederim. 

İzmir Mebusu 
Necdet Incekara 

Yüksek Reisliğe 
5 nci maddenin Sağlık ve Adalet komisyon

larından mürekkep bir komisyona havalesiyle 
tekrar tetkik ettirilerek: memleket ihtiyaçlarına 

11.1953 0 : 1 
en uygun şekilde tanzimine imkân verilmesini 
rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Necdet încekara 

27 . XI . 1953 
Yükse& Başkanlığa 

Evrak, ilgililer tarafından itmam ve Sağlık 
Bakanlığına takdim ve irsal olunur. Bakanlıik 
da bu evrak üzerinde tetkikatını yapar ve bir 
neticeye bağlar. 

Hal böyle iken 5 nci maddenin son fıkrasın
daki hükümden, bu evrakın Bakanlıkça tamam
lanacağı mânası istihraç olunmaktadır. Adalet 
Komisyonunun maksadının bu olmadığı aşikâr
dır. 

Binaenaleyh, mezkûr son fıkranın aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Rifat Sivtşoğlu 

« Tamamlanan evrak üzerinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca 30 gün zarfında tet-
kiikat icra, ruhsatname tanzim ve ita veya teb
liğ olunur.» 

Başkanlığa 
Beşinci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde bir redaksiyona tâbi tutulmasını dilerim : 
« Tamalanacak evrak, Sağlık ve Sosyal Yar

dım Vekâleti tarafından yapılacak tetkikat ne
ticesinde, en geç 30 gün zarfında ruhsatname 
tanzim ve tebliğ olunur ». 

Seyhan Mebusu 
Prof. Remzi Oğuz Arık 

27 . XI . 1953 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin 6 nci satırının «müracaat 

eder» ibaresi yerine «keyfiyeti bildirir» ibaresi
nin yazılmasını teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Salamon Adat© 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Geri alı
yorum, çünki sözcü izahat verdi. 

Reisliğe 
5 nci maddenin ikinci fıkrasının vuzuhtt te

min için aşağıdaki şekilde tertibini teklif ederim. 
«Eczane açmak veya açılmış bir eczaneyi 

satmalmak istiyenler müracaatlarına ayrıca aşa-
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ğıdaki yazılı vesikaları da eklenir.» 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen maddedeki (hüs

nühal kâğıdı) ibaresinin tayyini teklif ederim. 
Manisa Mebusu 

Refik Ş. înce 

REÎS — Necdet İncekara'mn okunan ve lâ
yihanın rapor kısmı ile alâkalı bulunan takriri
ni reyinize arzediyorum. Çünkü şimdi 5 nci 
madde müzakere edilmektedir. 

NECDET ÎNCEKARA (îzmir) — Efendim, 
takrir üzerinde izahat vereceğim. 

REÎS — Takririniz sarihtir ve bu madde 
ile ilgisi yoktur. 

NECDET ÎNCEKARA (îzmir) — Efendim, 
komisyonun raporunda bütün eczacı arkadaşlara 
tariz vardır. 

REÎS — Necdet Bey, bu, bir usul meselesi
dir. Halen 5 nci madde müzakere edilmektedir, 
raporu müzakere etmiyoruz. Bunların lâyihanın 
tümü üzerindeki müzakereler sırasında konuşul
ması icabederdi. Beşinci maddede bunun konu
şulmasına imkân yoktur. Bu itibarla bu takriri
nizi reye arzetmiyorum. 

Necdet încekara'nm ikinci takririnde mese
lenin Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep bir komisyona hava
lesi teklif edilmektedir. En aykırı teklif budur. 

NECDET ÎNCEKARA (îzmir) — Takri
rim üzerinde söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
NECDET ÎNCEKARA (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; bu madde kanunun mihverini, 
temelini teşkil ediyor. Bütün diğer maddeler, 
bu maddeye vereceğimiz şekle göre taayyün ede
cektir. Bu maddeyi Adalet Komisyonu, kendi 
bünyesi içinde tamamen hukukçulardan müte
şekkil bir Su Komisyon hazırlamıştır. Halbuki, 
bu maddenin, ihtisası itibariyle Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonuna da gitmesi icabeder. 
Bu, o komisyonu ilgilendiren bir maddedir. Sağ
lık Komisyonu bu maddenin tamamen aksi fik
ri müdafaa etmiş ve aksi bir neticeye varmış
tır ve neticede şu şekil elde edilmiştir : Sağlık 
Komisyonu bir ihtisas komisyonu olduğu halde 
kendi bilgi ve yetkisini kâfi görmemiş ve yalnız 

11.1953 O : 1 
j bu maddenin müzakeresinde İstanbul Üniversi-
ı tesinden, Eczacı Okulundan bir profesör davet 
I etmiş ve o profesörü dinlemiştir. Ayrıca bu iki 
j tezi müdafaa eden eczacı cemiyetlerinden birer 
I murahhas da komisyonda dinlenmiş ve Kömis-
j. yon Başkanı, komisyondaki mevcut üyelerin her 

birinin kanaatlerini ayrı ayrı dinlemiş ve reyle-
I rini aldıktan sonra bu madde hakkında bir ka

rara varmıştır. 
Adalet Komisyonuna bu tasarı geldiği zaman, 

katiyen, ihtisası olanları dinlemek ihtiyacını 
hissetmeden, ihtisası olmadığı halde, bu madde 

i üzerinde hukuki bir kanaatle işlemiş ve bu şek
li kabul etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir menfaat kavgası 
içinde olmadığımızı deminki beyanatımla arzet-
tim. Birbirimizi bu şekilde itham etmiyelim... 

I REİS — Necdet Bey, bu mesele halledilmiş-
i tir, rica ederim mevzu içinde kalınız. 
j NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Bi

zim mücadelemiz meslek ve memleket nammadır. 
I Birkaç sene evvel çıkan 5320 numaralı Kanun

la mahrumiyet bölgelerinde eczacılığı teşvik 
J için mecburi... 
I RIÎİS — Rica ederim bu bahislere girmeyin, 

görüşülmüştür, takrir içinde kalınız... 
NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Yani 

burada komisyona iade edilmesini istemekten 
maksadım şudur : 5320 sayılı Kanunla 58 ecza
ne memleketin muhtelif köşelerinde tek eczane 
olarak vazife görmektedir. 

Endişem şudur ki, bu kanun bu şekilde çı
kacak olursa tek eczaneli yerlerdeki eczaneler 
buralarda kalmıyacaklar ve netice itibariyle ec-

ı zaneye alışmış olan vatandaşlar mahrumiyet 
; içine düşmüş olacaklardır. Bakanlık bu hususta 

hiçbir suretle tedbir almamıştır, hazırlıklı da 
değildir. Zaten Sağlık Bakanlığının birbirini 

I nakzeden tedbirleridir ki, eczacılığı bu hale sok-
1 muştur, Memleketin realitelerine bakarak 5320 
j sayılı... 
I REÎS — Necdet Bey, rica ederim, takririni

zi izah ediniz... 
NECDET ÎNCEKARA (Devamla) — Bu 

memleketin realitesine bakarak meydana koymuş 
oldukları kanun mucibince 58 tane eczane 

, açılıyor ve bugün de bakanlık diyor ki, böyle 
bir tehlike yoktur. 

Maksadım şudur aarkdaşlar, bu iş Adalet 
1 Komisyonu ile Sağlık Komisyonuna havale edil-
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süt, müşferek tetkik edilsin, memleketin ihtiyaç
lar»» Cfr uygun bir şekilde bir kanun tedvin 
edilsin. 

Bir hafta evvel toplanan Sağlık Şûrasında 
bu mesele müzakere ve münakaşa edilmiştir. 
Sağlık Şûrasında İstanbul Üniversitesi profe
sörlerinden, bir arkadaş - ismini vermiyeyim -
tahdidin şiddetle lehinde bulundu. Sağlık Şûra
sında müzakere edilen ve tahdit lehinde olan 

.temayülü Bakanlık burada arzetmiş olmalı idi. 
Bu bakımdan memleketin ihtiyaçlarını yakînen 
bilen arkadaşlar, Sağlık Şûrası ve Bakanlık 
mensupları, tahdide lüzum görmektedirler^ Bir 
kere de Sağlık Komisyonu ile beraber Adalet 
Komisyonunda görüşülmesini rica ediyorum. 
(Reye, reye sesleri). 

FUAD SEYHÜN (Ankara) — Söz istiyo
rum. 

RE IS — Takrir üzerinde mi? 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Efendim, be-

ışinci madde hemen hemen bu kanunun iskele
tini teşkil etmektedir. Beşinci maddenin, ben 
de arkadaşımın ifade ettiği gibi, her iki ko
misyondan müteşekkil bir heyet tarafından 
incelenmesini desteklemekteyim. Bir memleket
te Sağlık Şûrası; beşinci maddenin ruhunu 
takviye edecek mahiyette, tahdidi iltizam eder
ken, eczacılık meslekinin tanzimine dair ka
rarlar verirken, burada meslekten olmıyan ar
kadaşların tamamiyle varit olmıyan beyanları 
karşısında yanlış bir fikre, yanlış bir neticeye 
varmak tehlikesi içerisindeyiz arkadaşlarım. 

Bir arkadaşım diyor ki, bu madde ile... 
MUZAFFER ÜNAL (Tokad) — Hangi mad

de Fuad Bey? 
FUAD SEIYHUN (Devamla) — Sağlık Ko

misyonunun beşinci maddesi. 
REÎS — Fuad Bey, size Sağlık Komisyonu

mla beşinci maddesi üzerinde söz vermedim, 
Sağlık Komisyonunun 5 nei maddesi yoktur; 
Yalnız îneekara*nın, maddenin Sağlık ve Ada
let .komisyonlarından mürekkep bir komisyo
na havalesi teklifinin lehinde olarak size söz 
verdim. Bu itibarla yalnız takririn lehinde ko
nuşun. 

FUAD SEYHUN (Devamla) — Bu madde
nin niçin böyle bir komisyona intikali lâzım-

. ı«e o : ı 
dır T Bir arkadaşım diyor M; eczacı okuluna 
rağbet yoktur. Eczacı okuluna senede bin kişi 
müracaat eder, altmış kişi alınır. Bu bir vakı
adır. Bu komisyon tetkik etsin. Boşta gezen 
eczacı vardır, denmektedir. Tetkik etsin ko
misyon. Eczacı boşta mı geziyor! Sürünüyor 
mu? Yoksa aranıyor mu! Ve nihayet bütün 
dünyanın, medeni memleketlerinin eczacılık 
âlemi, tıp otoriteleri bu meseleyi nasıl ele almış
lardır? Bunu tetkik için yine bu heyete git
mesi icabeder . 

Aziz arkadaşlarım, bugün medeniyete doğ
ru yürüyen Şark memleketleri, Mısır, Suriye, 
Hindistan dahi «sağlık dâvalarını, eczacılığı 
ıGarpteki usullere göre ele alarak tanzime gi
derken, biz geri dönemeyiz. 

REİS — Müsaade buyurun, bu takrir aley
hine, Hidayet Aydıner, Bahadır Dülger ve 
Esat Oktay arkadaşlarımız söz almışlardır. 

Yalnız bir kişiye söz vereceğim. Sırada Hi
dayet Aydıner arkadaşımız vardır. Buyurun. 

HÎDAYET AYDINER (Konya) — Eczane
lerin tahdidi işi 'bir hürriyetsizliktir. (Bravo 
sesleri). Bu hürriyetsizliği, Meclis, yaptığı 
uzun müzakereler neticesinde halletmiştir. 

Fuad Seyhun arkadaşımız Adalet Komis
yonunda bu tezlerini uzun uzadıya müdafaa et
tiler. Adalet Komisyonu, bu hüküm hürriyete 
münafi olduğu için kabul etmedi. Kendisi ora
da mağlûp oldu, şimdi Heyetinizde tezini mü
dafaa ediyorlar. Yenilen genç güreşçiler güre
şe doymazlar, artık susmalıdıdriar. Çünkü 
mağlûp olmuşlardır. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Hidayet Bey, 
şahsımı istihdaf ederek bana sataşmıştır, söz isti
yorum. 

REİS — Müsaade buyurun. 
Hidayet Aydıner, birçok hatip arkadaşların 

ifade ettikleri gibi bir arkadaşın fikirlerini izah 
ve ona iştirak etmediğini ifade etmiştir. Bunu 
sataşma mevzuu olarak telâkki etmeye imkân 
yoktur. Bir. 

îkinci nokta, kifayet takriri vardır. Bu kifa
yet takririni oya arzetmiyorum. Çünkü hem söz 
istiyen yoktur, hem de bu madde hakkında veril
miş birçok takrirler vardır. Olabilir ki takrir
lerde tereddüt hâsıl olur. Bu bakımdan müzake
renin kifayeti takririni reyinize arzediyorum. 

Necdet încekara'mn, tasarının Sağlık ve Ada
let Komisyonundan mürekkep bir koişisyöna ha-
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valesini mutazammm takririni oyunuza arzedfyo-
rum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir reddo-
Ummuştur. 

Yeni bir takrir geldi. Diğerleriyle alâkası ba
kımından evvelâ okutuyorum. 

Değiştirge 
M. 5 Eczane açmak istiyen eczacılar bir isti

da ile Sağlık Bakanlığına müracaat ederler. 
İstidaya : 

A) Tasdikli nüfus kâğıdı sureti, 
B) Tasdikli diploma sureti, 
C) Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî 

vesika, 
D) Sanat yapmasına mâni, iyi!esmez bir has-

tal ğı veya rüyetten mahrumiyeti bulunduğuna 
dair rapor, 

E) Dört aded fotoğraf eklenir. 
Bakanlıkça; 
Bu müracaata, müracaat tarihinden başlıya-

rak en cok otuz gün içerisinde cevap vermek 
mecburidir. 

Bir eczaneyi devren satm almak istiyen ecza
cılar hakkında bu esaslar tatbik olunur. 

Mevcut eczanesini bir mahalden diğer bir ma
halle naklotmek istiyen eczane sahibi eczaların 
keyfiveti Saflık Bakanlığına bir. yazı 'ile .bildir
iri PST üe nakil yapması her hangi bir kayda tâbi 
değildir. 

Manisa 
Sudi Mıbçıoglu 

REtS —• Efendim, maddenin ikinci fıkrasiy-
lo Ilnrili, Bahad-r Dülger'iri takririnin bu kısmı
nı tekrar okutuyorum : 

(Eczane açmak veya açılmış bir eczaneyi sa
tm almak istivenler müracaatı arında ayrıca aşa
ğıda vazıh vesikaları da eklerler) 

Komisvomm mütalPfls? : 
BTT RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRtŞGl-

OĞLU (Çanakkale) '—-• Efendim, (eczane açmak 
istiyen) tâbirinin tereddüdü mucip olduğu gö
rülmektedir. Komisvoriumüz sadece (yeniden) 
kelimesinin ikinci fıkranın basma konulmasîyle 
meselnnm Jıalledilp"^ fikrindedir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Cümle 
bozuk Beyefendi. 

NUSRET KİRÎSCİOĞLU (Çanakkale) — 
Tekrar ökttyahm-efendim, bozuk1 almadığım gö
receksiniz. 
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I REÎS — Bahadır Dülger'in teklifinin dik

kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddolunmuştur. 

Refik Şevket tnce'nin teklifini bir daha oku
yoruz. 

i (Takrir tekrar okundu). 
REÎS — Komisyon. 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞ-

CÎOĞLU (Devamla) — İştirak etmiyoruz, ancak 
kanunun ikinci müzakeresinde halledilir. 

REİS — Teklifin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

(Rifat Sivişoğlu'nun takriri tekrar okundu). 
REİS — (Komisyon sözcüsüne hitaben) İşti

rak ediyor musunuz efendim? 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞ-

CİOĞLU (Çanakkale) — Biz mütalâamızı bil
dirdik. 

•• RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Geri 
alıyorum efendim. 

ı REİS — Remzi Oğuz Arık, siz takririnizi 
I geri alıyorsunuz değil mi? 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Evet efen
dim. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu'nun takriri uzun 
olduğu için tekrar okutuyorum. 

(Tekrar okundu). 
REİS — Komisyonun mütalâası efendim. 

I BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞ-
CİOĞLU (Çanakkale) — İştirak etmiyoruz. Ay-

j nı şey daha uzun bir eskilde ifade edilmektedir. 
; Maddenin esas metni aynı mânadadır. 
! REİS — Komisyon takrire iştirak etmemek
tedir. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dik-

; kate alınmamıştır. 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRÎŞ-

MCİOĞLU (Çanakkale) — Efendim, Yüksek Mee-
i lisçe kabul buyuruîan Refik Şevket İnce ark-ı-
; ; daşımızın takriri dolayısiyle arzı cevap edeceğim. 
j i Komisyonunuz da bu beşinci maddedeki hüsnü 
; \ hal kelimelerinin çıkarılmasına taraftardır. An-
| ;cak ikinci müzakerede, ikinci maddedeki (D) 

bendinin başlangıcındaki (hüsnühâl sahibi bu-
; lunmak) kaydı çıkarılacaktır. 

REİS — Nusret Bey; izah ettiğimiz şekilde 
; Komisyonunun bu beşinci maddesinin tâdil edil
miş şeklini okuyunuz : 
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SÖZGÜ NU3BET KÎRÎŞCtOĞLU (Devam

la) -r- Okuyayım. 

MADDfi 5. —Eczane açmak istiyen, yahut 
eczanesini' satmak ve yahut başka bir yere nak
letmek istiyen eczacı bir istida ile Sağlık ve 
Sdsyal Yardım Vekâletine ve yahut alâkalı sağ^ 
lık Ve sosyal yardım müdürlüğüne Ve yahut ma-
haîlî'Hüktimet tabipliğine müracaat eder. 

Yeniden eczane açmak îstiyenler aşağıda ya
zılı vesikaları da birlikte verirler : 

A) Tasdikli nüfus, kâğıdı. sureti; 
. B) Tasdikli diploma sureti; 

C) Hal tercümesi; . 
P) . Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî 

vesika; „ . 
E). Sanat yapmasına mâni iyileşmez bir 

hastalığı. veya rüyet.ten mahrumiyeti bulunma- r 
dıgına dair rapor; [ 

^) Dört aded fotoğraf. 
Tamamlanan evrak üzerinde,. , 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti taraf m-

dan yapılacak tetkikat neticesinde en geç ^0 gün 
zarfında ruhsatname- tanzim ve-tebliğ olunur. 

Madde son şekliyle böyledir. 
REÎS — Maddeyi bu değişik şekliyle reyini

ze ârzediyorum: Kabul edenler.:. Etmiyenler... 
Madde tadil edilmiş'şekliyle kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu tarafından kaldırılan 

Saflık Komisyonunun 5 nci maddesinin aynen 
ipkasını arz^ve teklif ederim-. 

" •' Ankara Mebusu 
.r- ••" "Fuad Seyhun 

REÎS — Takrir, müzakereye konu olmıyan 
Sağlık Komisyonunun metnindeki 5 nci madde
nin müzakereye mevzu edilmesini teklif etmek
tedir. Takriri oyunuza arzfdiyorum. Tahdide 
dair Sağlık: Komisyonunun Ü. metnindeki 5 nci 
maddenin, Jpkasuîa dair olan. bu takriri kabul 
edenler... ̂ Anlaşılmadı, 5 nci madde kabul edil
di seslerr) Takriri tekrar izah ediyorum: Sağ
lık Komisyonunun metninde mevcut olan 5 nci 
maddeyi Adalet Komisyonu, tasarının metnin
den kaldırmış bulunuyor. .... ., 

Ş i m d i ^ â d Seyfcun'un fa^rjçi,.tahdide ta
alluk eden ve Adalet komisyonunca kaldırılan 

Sağlık Komisyonunun beşinci maddesinin aynen -
ipka.smı istemektedir. Binaenaleyh takrir -kabul•• 
•edildiği takdirde, Sağlık Komisyonunun tahdi-1 
de mütaallik beşinci maddesi müzakere mevzuu v 
olacakr kabul edilmediği -takdirde müzakere r 
mevzuu olmıyacaktır..» 

Takriri kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir» . ..-:•* -•:;..;«?• '\;:;'.;;•;.* ' ' ~* •.••~v-7 -;r 

MADDE 6. — Verilen müsaadenin tebliğin
den itibaren eczanesi olmıyan; yerlerde üç ay, 
eczanesi olan yerlerde altı ay/içihde mazeret
siz olarak eczaneyi açniaması veya işletmemesi 
hâlinde ruhsajname geri alinir. . „ 

SUDÎMIHÇIOĞLU (Manisa) —Muhterem... 
iarkadaşlar, mukaddem maddelerde eczanelerin 
jtahdidi keyfiyetini tamamen kaldırmış bulunu- ••) 
yoruz. Şimdi iş eczane açmak -yoluna geliyor. 
;B\ı altıncı maddede komisyon, - bakının nasıl bir 
jtezada .düşmektedir; eczane olmıyan yerlerde-; 
*eczacı evrakı tamamlıyacak, üç ay- zarfında ec^-\ 
zane, açmazsa ,ruhsatnamesi geri almıyor. .Ecza- ., 
ne olan yerlerde de altı ay zarfında açmazsa,.n 
malî-imkânsızlık, hastalık şu ve bu sebepten do- -
layı açmazsa yine ruhsatnamesi geriye alınıyor. ~ 
Efendiler,, bu meslekin icrasmdaki- kayıtları:,r 
kaldırıyoruz-. Bir r vatandaş, ruhsatname aldık- « 
tan sonra onun ruhsatnamesini elinden almak^; 
keyfiyeti Sağlık Vekâletine 'tanınıyor. Bir mev*..... 
zu ya demolfcatiktir, ya antidemokratiktir. Eski -•> 
kanundaki tahdide ait hükümleri kaldırırken 
diğer bir kısmını ihya etmek bilmem; ne derece ": 
isabetli »olur. Bendenizce, eczanesi olmıyan yers- ' 
lerde- eczane açmayı temin için o kaydın ipka- n 
sı âmmeye, ^zmet bakımından faydalıdır. Ama ,-" 
eczanesi olaıi yerde ikinci, üçüncü veya dördün-: r • 
eü eczane açılması mümkün iken altı ay zarfın- ; 
da eczanesini açmazsa elinden ruhsatnamesinin".?. 
geri alınması muvafıkf-madalet olmaz. Olabilir 
ki, parasını tamamhyamamıştır, olabilir~ki, malı 
vardır satacaktır, imkânını henüz bulamamıştır,- -
olabilir ki, hastadır. Komisyon tabiî bunlara cevap * 
verecektir. Muvafık, görfilürse tashihi yapılma: r 
lıdır.. Olsa olsa-eczanesi bulunmıyan yerlerde 
bir 4mme hizmeti olması,bakımmdan bu kaydın ko- -.••-
nulması mümkündür, fakat eczanesi olan y e r - " 
lerde ikinci veya. daha fazlası İçine verilmiş bir -
ruhsatın* geri alınması yoluna; gitmek^ caiz de-; -
ğildir, arkadaşlar. 
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MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen-

dim, 6 ncı maddede, «verilen müsaadenin ^ l i 
ginden "itibaren eczanesi olmıyan yerjerde üç ay, 
eczanesi olan yerlerde altı ay içinde mazeretsiz 
olarak eczaneyi açmaması veya işletmemesi ha
linde ruhsatname geri alınır» diye bir tefrik 
yapılmaktadır. Bendenizce bu tefrik, doğru de
ğildir. Eczane olımyan yerlerde, eczane açmak 
için ruhsat alanlarla, eczane olan yerlerde ecza
ne açmak için ruhsat alanlar arasında mazeret 
bakımından bir fark yoktur. Mazeret varsa, iki
si de mazerettir. Birine üç diğerine altı aylık 
müddet verilmesi doğru değildir. Bu bakımdan 
ikinci kısım için altı aylık müddet fazladır, bu
nun da birinci kısımdaki gibi üç aya indirilme
sini teklif ediyor ve bir de takrir takdim edi
yorum. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KÎRÎŞCÎ-
OĞLU (Çanakkale) — Evvelâ aziz arkadaşlar 
gu ciheti arzedeyim: , 

6 ncı madde bir zühul eseri olarak metne 
konulmuş değildir. Yani tahdit kaldırıldığı hal
de, tahditle alâkalı bir madde yanlışlıkla sıevke-
dilmiş değildir. Bir şahıs ftir yerde eczane aç
mak istediği zaman orada başka eczane açmak 
istiyen var mı, yok mu diye sorar, ta,hkik eder. 
Hiç kimse sermayesini boş yere atmak istelfteK 
Bir şahıs eczne bulunmıyan yere gider, eczane 
açmak için müracaat eder ve kendisine: Filân, 
falan müracaat etti, derlerse eczane açmaz. Yani 
müracaat müddeti takyit edilmezse bir başka 
şahıs aynı yerde eczane açmakta tereddüt eder. 

Aradaki müddet farkına gelince : Eczanesi 
olmıyan yerlerde eczane açmak esasen eczanesi 
bulunan bir yerde ikinci veya üçüncü eczane 
açılmasına nazaran âmme sağlığı bakımından 
farklıdır. Müddetin birinde 3 diğerinde altı ay 
olarak kabulü bundandır. Bu itibarla Sudi Mih-
çıoğlu ve Müfit Erkuyumcu arkadaşlarımızın 
fikrine komisyon iştirak etmemektedir. 

REÎS — Sudi Mihçıoğlu. 
SUDl MİHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, sayın sözcünün bu izahatından 
sonra bendeniz şimdi ruhsatname meselesinde 
başka bir noktaya temas edeceğim, 

Eczacıyım, bir yerde icrayı meslek etmek için 
ruhsatname almışım, bütün! şartlarım yerindedir, 
burada açmak için müracaat etmişim amma bu
radaki şartlar benim menfaatime uygun gelme
miş, Bayazıt Vilâyetine gitmişim, istikbalimi 
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sağlamak için memleket dahilinde 3 - 5 ay 
tğtkikat yapmak mecburiyetindeyim, ruhsatna
mem niçin geriye alınıyor? Eczane açmaya muk-
tazi vasıfları haiz olup olmadığımı vekâlet, vesi
kalarımı elimden alıyor, tetkik ediyor, bu adam 
eczane açabilir diyor. Ondan sonra altı ay için
de açmazfük ruhsatnamem elimden almıyor, bu 
ne demektir arkadaşlar? Bir meslek adamına ve
rilmiş olan ruhsatiye ile o meslek adamı istediği 
yerde eczane açmak kudretini iktisap ettiğine 
göre, her zaman kullanmak salâhiyetini haiz ol
malıdır. Ta ki bu ruhsatnameyi alan meslek ada
mının ruhsatnamenin geriye alınmasını icabet-
tiren her h«agi bir fiili, mârfi halleri tahakkuk 
ederse $eriyt;*lsm ama, bir yerde eczane açmış 
uzun müddet burasmı işletmiş; buradan başka 
bir yere naklediyor. Burada da öyle demektir. 
Eczane açmak için ruhsatname almıştır, Aydın'-
da açacağına Nazilli'de açabilir. Bu bakımdan 
bendenizce bu maddenin külliyen tayyı icabet
in ektedir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; Eczacının ruhsatnamesi açık bo-
nu değildir. Sudi Mihçıoğlu arkadaşımızın de
diği gibî değil, kabiliyeti ilmiyeyi haiz her mes
lek sahibi istediği yere gidebilir. Ama sıhhati 
umumiye daima Sağlık Bakanlığının murakabesi 
altındadır. Bu takdirde, ruhsatname verdiği 
bir eczacıyı kontrol için nerede ve ne zaman bu
lacak? Bu hükmün mülkî ve idari birçok tesirleri 
vafdır. Onun için 6 ay zarfında filân yerde şu 
eczaneyi tesis etmezse elinden ruhsatnameyi alır. 
Fakat o şahıs ikinci bir yerde ruhsatname istiye-
bilir. Bu, bir haktan daimî mahrumiyeti ifade 
etmez. Bu, şekil bakımından idari bir şeydir. 
Onun içi» bu hükmün kalması yerinde olur. 

REfS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim, mazeretsiz olarak eczane açamadığı için 
birisine üç ay mehil, diğerine altı ay mehil 
vermenin mânası yoktur. İkisini de mantıkan 
aynı müddete tâbi tutmak lâzımdır. Âmme 
menfaatinden bahsettiler. Âmme menfaati nok
tasından müddetin daha az olması dcabediyorsa 
bir aya indirelim. Fakat birisine üç ay, diğe
rine altı ay diye hüküm koymıyalım. Bir mad
dede muhtelif hükümler sevketmek doğru de
ğildir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, kanundan hem tahdidıi kaldırdık, 'hem de 
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tahdidi tazammun eden yeni ibir hükmü ortaya j 
koyuyoruz. Âmme menfaati bakımından tah-
dit edilmekte olan meslek yalnız eczacılık de
ğildir, doktorlar, avukatlar da vardır. .Sanat 
icra etımeleri için muhtelif vekâletlerin ıttılaına 
mütevakkıf diğer meslek sahipleri de vardır. 

Mademki biz eczacılığın serbest bir ticaret 
mevzuu olduğunu kabul etmiş bulunuyoruz, o 
halde bir defaya mahsus olmak üzere eczane aç
mak istiyen, müsaadesini alır ve eczaneyi de 
açar. Ne mânası vardır, altı ay beklesin, bir 
sene veya bir ay beklesin? Zaten Ibu müsaade 
mahiyetinde de değildir İki. Müsaade mahiyeti 
de yoktur. Olmadığını ayrıca sözcü burada te
barüz ettirdi. Ne olaeaJk bu müddet? Binaen
aleyh 'bu, evvelki maddenin ruihu ile tam mâna-
siyle tezattır. ıSudi Mıhçıoğlu'na iştirak ediyo
rum. Altıncı madde tayyediLmelidir. 

REÎS — Komisyon sözcüsü buyurun. 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRÎŞCÎ-

OĞLU (Çanakkale) — Efendim; ıbu maddenin 
«erhestî dle gayrikaibili telif hiçbir noktası yok. 

Bir kaza için (beş kişi müracaat ediyor. Ora
da eczane açmak istiyen hir şahıs, vekâlete, bu
rada eczane açmak için müracaat eden kimse 
var mı? diye soracaktır. Varsa açamıyacaktır. 
O beş İkisinin orada müracaatının askıda kalma
sı bir eczacının o kazaya ıgitmesini menedecek-
tir. Korkacaktır, gitmiyecektir. Bu izahatım, 
kâfidir sanıyorum. 

REİS — 'Madde ile ilgili takrirler var, onları 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddedeki 6 aylık müddetin üç aya 

indirilmesini arz ve teklif ederim. 27 . XI . 1953 
Bakkesir Mebusu 
Müfit 'Erkuyvtmcn 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin tayyini arz ve teklif ederim. 

Manisa, Me-busu 

REÎS— Komisyon her iki teklife de iştirark 
etmemektedir. Altıncı maddenin tayyına dair 
tftkrjri daha önce oyunuza arzedecegim. Eğer 
İff&iek Heyetiniz feabul ederse kanundan altın
cı madde çıkarılmış olacaktır. Yüksek Heyet 
reddederse altıncı madde kalmış olacaktır. Dik
kate alınması şeklinde takriri oyunuza araete&K 
yorum. (Anlaşîlmadı .sesleri) 
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Sudi Mıhçıoğlu'mm teklifi en aykırı teklif

tir, Altıncı maddenin tayyını mutazammındır. 
Takriri kabul edenler lütfen işaret etsinler... 
Kabul etmiyenler işaret etsinler... Altmcı mad
de lâyihadan çıkarılmıştır efendim. (Alkışlar) 
Diğer takriri oya arzetmiyorum efendim. 

Efendim, şimdi mütaakıp maddelerin numa
raları değişmektedir. 

MADDE 7. — Eczacılar aşağıdaki hallerde 
sanatlarını icradan menedilere'k kendilerine ve
rilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince daimî olarak geri alınır. 

A) Ruhsatname almak için ibraz edıilen ev
rakın hilafı hakikat olduğu ve 'bidayeten eczacı
lığa mâni bir halin (bulunduğu resmen taha'kkuk 
ederse; 

B) Dördüncü maddedeki ıhaller vukubulur-
sa, 

C) Eczanenin mesul müdür tarafından ida
resine cevaz verilen hallerde kanunen kabul edi
len müddet sona ererse, 

D) Sıhhi sebeplerle veya sanatın icrasından 
mütevellit maluliyet dolayısiyle bir eczanenin 
mesul müdür tarafından idaresi müstemirren beş 
seneyi geçmiş olursa. 

REÎS — Sudi Mıhçıoğlu. 
iSUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bir taraftan eczacılık ti
caret oluyor, bir taraftan âmme hizmeti olu
yor, meslek oluyor, ilmî hüviyete bürünüyor, 
öbür taraftan da her hangi mazeretle olursa 
olsun eczanesini beş seneden fazla bir müdiri 
mesulle idare etmek mevkiinde kalırsa ecza
cılık (ruhsatnamesi elinden alınıyor. Buna bir 
ttlriü akıl erdiremedim. Mağaza sahipleri.. Fe
rit Bey, bir meslekin tatbikatı üzerinde hassa
siyet gösteriyorum, memlekete hizmet ettiğim
den dolayı... 

REÎS — Devam edin efendim, karşılıklı mu
havere etmeyin. 

3UDÎ MIHÇIOOfcU (Devamla) — îlmî hü
viyeti olan, mş$efe, %|nde yaşıyan insanların 
her madde geldikçe kira* daha mustarip kılm-
ımasını mümfeŞn, fclaesk tedbirleri» karşısın-
da irkilme$Mfk mw»(kü^ değildir ve maddeyi bu 
şekilde ha,zjjrhy^n arkadaşların alâkasızlığı kar
şısında erçUten /Bilmemek elden gelmiyor. Ba
kıma $ acı madde ne buyuruyor : «Sıhhi sebep
lerle Vfjra. sanatın icrasından mütevellit mâlûü-
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yet dolayısiyle bir eczanenin mesul müdür ta
rafından idaresi müstemirren beş seneyi geçmiş 
olursa...» 

Arkadaşlarım, bir eczanenin idaresi için iyi 
vasıfta, ehliyet ve kudreti haiz bir eczacı bul
muşum ye eczaneme koymuşum. Bir eczacı 'ken
di eczanesini, kendi işini tedvir ederken işinin 
başına koyduğu zatın idaresi, beş seneyi geçti 
diye ruhsatnameyi elimden nasıl ve hangi hak
la alırsınız? Bir taraftan anti demokratik di-. 
yor ve tahdidi kaldırıyoruz* sonra anti demok
ratik olan şu maddeyi kaleme alıyor, bu su
retle antidemokratik hükümlerin daniskasını 
'getiriyor. Buna hayret etmemek elden gelmi
yor. 

REÎS — Sudi Bey, daha itinalı konuşmanı
zı tavsiye ederim. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Devamla) — İkazınıza 
teşekkür ederim. 

Şurada bir (C) fıkrası var. «Eczanenin me
sul müdür tarafından idaresine cevaz verilen 
'hallerde...» diyor. Ne demektir bu? Bir ecza
cı diplomalıdır, ruhsatnamesini almış ve ecza
nesini açmış. Bu zat hasta değil, ama eczane
ye diplomalı bir eczacıyı mesul müdür olarak 
koyuyor, kendisi diğer işlerle meşgul olabilir. 
Bir ticaret erbabına, diğer bu gibi mesleklerle 
uğraşan insanlar için böyle bir .'kayıt konmaz
ken yalnız eczacılar için böyle bir kaydın vaz'ı, 
doğru olmamak lâzımgelir, arkadaşlar. 

Altıncı maddenin diğer kısımlarına itiraz 
etmiyorum. A fıkrası; ibraz edilen vesaikin 
sahte olduğu anlaşıldığı takdirde ruhsatname
nin geri alinması, yerindedir. Fakat diğer hu
suslar yerinde değildir. Meselâ adam, iki gö
zünden mahrum olmuş. Etibba Odaları Ka
nununda da 'kabul edilmiştir; o vatandaşı zin
dan içinde bırakmaya kâfidir bu hüküm. Demin 
de dediğim gibi, eczanenin mesul müdür tara
fından idaresi, isterse kırk sene sürsün, buna 
mâni olunmamalıdır. Vekâletin böyle bir cevaz 
verme yetkisini bir türlü kavrıyamıyorum. 
Böyle bir hüküm, ne avukatlar için, ne de baş
ka meslekler için vaz'edilmiştir. 

Meslekler birbirine çok benzemektedir. Bu 
bakımdan sayın komisyondan rica ediyorum 
bu maddeyi lütfen geri alsın, yeniden bir kere 
daha gözden geçirsinler, gözden geçirdikten 
sonra bu maddeyi tadil ederek, kanunun ruhu
ma aykırı düşmiyecek ve antidemokratik olmı-
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yacak, tarzda yeniden getirsinler. Bunu çok ri
ca ediyorum. 

MÜFİT ERKUYÜMCÜ (Balıkesir) — Efen
dim,. maddenin (A) fıkrasında; «Ruhsatname 
almak için ibraz edilen evrakın hilafı hakikat 
olduğu ve bidayeten eczacılığa mâni bir halin 
bulunduğu resmen tahakkuk ederse,» tâbiri var
dır. Komisyon bundan neyi kasdetmektedir. Mah
keme ilâmı mı istiyorlar. Yoksa mahallî daire
den alınacak bir rapor mudur? Resmen tâbiri 
neye matuftur. Lütfen bunu izah etsinler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM II AYRİ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Sayın arkadaşlar, ben bu maddenin kalkmasına 
taraftar değilim. 

Çünkü, bir eczacı kalkar Bingöl'de bir ecza
ne açar, başına bir müdür tâyin eder, kendisi 
gider istanbul'a başka bir işle meşgul olur. Hal
buki bir eczane onun sahibinin mesuliyeti ve 
bilfiil nazareti altında olmalıdır. (Doğru sesle
ri). 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Bir sua
lim var cevap rica ediyorum. 

Muhterem Bakan bir eczacının maddi ve 
mânevi iki nevi mesuliyeti vardır. Böyle oldu
ğuna göre diplomalı bir müdür tâyini suretiy
le bu mesuliyetleri ona tahmil etmesinde fennî 
ve sıhhi ne gibi mahzur görmektesiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Mi/,, eczacının mesuliyetini maddi ve mânevi 
diye ikiye ayırdınız. Halbuki eczacının maddi ve 
mânevi tek hüviyeti vardır. Binaenaleyh bun
ları maddi, mânevi diye birbirinden ayıramazsı
nız. 

REÎS — Komisyonun bir mütalâası var mı? 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KlRÎŞ-

CİOĞLÜ (Çanakkale) — Evvelâ iki matbaa ha
tasını .arzedeceğim; (B ve O) bentlerinin nokta
lı virgül ile bitmesi lâzımgelirken (virgül) ile 
bitmiştir, tashihi lâzımgelir. 

Sonra Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın (res
men) kelimesi üzerindeki tereddüdünü cevap
landırayım : ' . , . . . , 

Fıkrada, ruhsatname almak için ibraz edilen 
evrakın hilafı hakikat olabileceği keyfiyeti ka
bul olunmakla beraber, hilafı hakikat olan cihet, 
esa-'i taallûk etmiyebilir. Buradaki (ve) iki 
cümleyi birbirine bağlamak içindir. Hilafı haki-

- 4 4 6 
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kat olacak ve hem de hilafı hakikat olması dola-
yısiyle eczacılığa mâni hal olacaktır: Resmen 

' 'tâbiri hukuki bir tâbirdir. Ve hukukan karşılığı 
kullanılmıştır. 

. MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Su
al soruyorum, benim sualime cevap versin. Söy
ledikleri, sualimin cevabı değildir. 

REİS — Müsaade buyurun, söz vereceğim, 
konuşursunuz. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlarım, bâzı insanlar öyle yaratılmıştır 
ki, ifade kudretleri zayıftır. Belki benim de izah 
kudretim zayıf, onun için özür dilerim. 

Sayın Vekil buyurdular ki, maddi, ve mâne
vi vasıf, eeczacıda müşterektir. Bu söz karşı
sında şu sual aklıma geldi : Eczacıların maddi 
varlığı Sağlık Bakanlığının vesayeti altında mı? 
Yoksa Sağlık Bakanlığı, bir memleketin sıhha
ti umumiyesini, salahiyetli ve diplomalı meslek 
müntesipleriyle mi korur . Bunu arzettim. 

Bendeniz diyorum ki, aynı salâhiyeti haiz, 
aynı kıymet ve ehemmiyette bir meslek adamı 
müdürü mesullük yapıyor. Meselâ Sayın Söz
cünün veya Sayın tekilimizin eczacı ve mebus 
olduğunu ye mebusluğunun altı sene devam et
tiğini kabul edin. Bu şekilde mebus olan zatın 
beş sene sonra ruhsatnamesi elinden alınacak 
mı, sayın arkadaşlar? 

Bendeniz bugün birçok arkadaşların daha ge
niş ölçüde tetkikler ve tahsiller yapmak için bu 
meslekte daha ileri gitmiş memleketlere ihtisas 
yapmak için gittiklerini biliyorum. Meselâ bir 
arkadaşım Amerika'da, dokuz sene kaldı, Ecza-
cıbaşı Almanya'ya gitti, geldikten sonra birçok 
tesisler kurdu. Bunlar giderken mesul müdür 
koymuştur. Şimdi beş sene geçti diye bu arka
daşların elinden ruhsatnamsini alıp eczaneleri 
kapanacaktır. 

Arkadaşlar, bir taraftan tahdidi hükümler 
kaldırılırken öbür taraftan 964 sayılı Kanunda 
mevcut ve tahdit ile telif edilmiş bulunan hüküm
leri bu kanunla yüksek huzurunuza getirmek, lü
zumsuz ve yersizdir? 

Rica ediyorum komisyondan, cevap lütfetme
diler, rica ettim. Bir kere bu meseleyi komisvo-
na alsınlar, bu madde üzerinde konuşalım.: Bu 
madde üzerinde komisyon tekrar müzakere aç
sın; bunu tetkik etsin. Ondan sonra eğer bizi ik
na edecek delillerle gelirlerse maddeyi kabul ve
ya reddetmek Meclisi Âlinin hakkı bulunsun. Ko
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misyon; öğleden -beri müşahede ediyorum* dai
ma kendi noktai nazarinin; dâima kendi madde
lerinin olduğu gibi kabul edilmesinde ısrar gös-
termektedirrBü işekilde bu memleketin huzuru
na muntazam ve diğer kanunlarla telifi mümkün 
kanunlar getirmek, güç olur. Maddelerde sakat
lık vardır. Hattâ ve hattâ şu kanaatteyim ki, 
tahdidin tamamen âleyhindeyim. Tahdit kalksın. 
Bu bakımdan konuşuyorum. Yalnız kanunun bu 
memleket ihtiyaçlarına en uygun bir şekilde ted
vin edilmesi için bir müşterek komisyonda müza
keresinde fayda Vardır. Bu komisyonu Meclisi 
Âli seçerse isabet olur. Bunun için bir önerge 
takdimediyorum. 

REİS -^ Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, bu altiiıcı maddenin, eczanenin mesul mü
dür tarafından idaresine cevaz verilen hallerde 
kanunen kabul edilen müddet sona ererse hük
münü muhtevi olan fıkra, kanunun birinci mad
desinin ruhu ile tezat halindedir. 

Sayın Bakan buyurdular ki, eczacının maddi 
ve mânevi hüviyeti, birdir. Bir şahıs üzerinde 
toplanır, dediler. Bununla kaydettikleri şey* bir 
eczacının daimî olarak işinin başında bulunması 
mecburiyetidir. Böyle bir mecburiyet olunca; 
kanunun birinci maddesinde kabul edilmiş olan 
mesul müdür sıfatı, kalkmış olur. Çünkü mesul 
müdür, maddi hüyiyetiolmıyan, yalnız ilmî hü
viyeti bulunan Jj»ir mesuliyet altındadır. Başka
sına ait bir eczaneyi idare eden adam demektir. 
Eğer bir eczacı hem maddi ve hem de mânevi 
hüviyeti bir arada toplıyacaksa, o takdirde me-
.sül müdür müessesesinin kabul edilmemesi,- hu
kuki olur. Binaenaleyh kanunun birinci madde
sindeki mesul müdürlük müessesesini elimize 
alacak ohırsak, bu altıncı maddenin C fıkrasın
daki eczaneyi mesul müdürlerin idare etmesini 
mahdut bir müddete bağlamak mânâsız bir mar 
hiyet alır. Tam mânasiyle bir tahdit hükmünde 

J kalıyor. Kaldı ki ben sanırım, böyle bir madde 
koymıyiMcak olursak biz, eczaneyi açmak ve tica
reti yapmak için kendilerinde ilm,î kifayet buljn}-
mıyan fakat sermaye bulunan kimseler birtakım 
mesul müdürler bulmak suretiyle eczacılık tica<-
retine de girebilirler. Madem ki biz bir defa. hu
kuki olarak mesul müdür müessesesini kabul et
tik ve kanunda zikrettik. Butflin icrasını birta
kım müddetlere bağlamak suretiyle.tahdide git
memiz kanunun birinci maddesi ile tam mâna» 
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siyle tezada düşmek olur. Şimdi o halde bu C 
fıkrasının tayyı iktiza eder. 

Gelelim D fıkrasına. D fıkrası da gayet tu
haf. Diyor ki, «sıhhi sebeplerle veya sanatın ic
rasından mütevellit maluliyet dolayısiyle». Ya
ni bir eczacı, sanatını icra ederken malûl olursa 
sanatını icra edemiyecektir. Mesul müdür de 
kullanamıyacaktır. Nasıl oluyor? Buna aklım 
ermiyor. . 

Meselâ ben bir hastane açmak istesem aça
rım. Parayı yatırırım, mesul müdür doktor ko
rum başına istediğim kadar hastane işletirim. 
Ne mâni vardır? Mademki mesuliyetini ilmen 
ve hukukan takabbül edecek bir adam vardır; 
D fıkrası da haşivdir, C fıkrası da haşivdir. İki
sinin de tayyı birinci maddenin sarahati karşı
sında lüzumludur ve zaruridir. 

REİS — Oelâl Otman. 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Saym arka

daşlarım ; bu meselenin hukuki tarafını tabiî ben^ 
deniz mütalâa edecek değilim. Yalnız sıhhat 
bakımından, bu madde buraya nasıl girmiş bu
nu anlıyamadım. Bir taraftan eczaneleri ser
best bırakalım sağlığı koruyalım diyoruz. Bir 
taraftan da eczane adedini tahdit edecek bir 
maddeyi kanuna koyuyoruz. 

Bir misal arzedeyim : Samsun'da bir eczane 
açmış bir eczacının; bif mesul müdür koyarak 
Terme'de de bir eczane açmasında ne mahzur 
vardır? Eczane adedini tahdit etmek mi Yok
sa vatandaşların sağlığını korumak mı daha 
doğru olur? O halde niçin Terme'de de açma
sın. Ünye'de de açmasın. 

Eczane açmış bir adama günün birinde bir 
hastalık gelmiştir. Geçime muhtaçtır. Bu adam 
bir mesul müdür koymak suretiyle eczane ida
re ederken, halkın ihtiyacını cevaplandırırken, 
sen bunu beş sene yapacaksın, beş sene sonra 
kapatacaksın demek ne halkın sıhhati ve ne de 
onun ihtiyacı ile kabili teliftir. 

Bendeniz Bahadır Dülger Beyin söylediği 
gibi bu fıkranın buradan kaldırılınasmı çok isa
betli bulmaktayım. 

REİS — Açık oya arzedilen tasarıların oy
lama neticelerini arzediyorum efendlim: 

Yeniden İki Kaza Kurulması hakkındaki lâyi
haya (246) rey verilmiştir. (245) kabul, bir 
ret vardır. Lâyihanın kanunluğu (245) reyle 
kabul edilmiştir. 
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Limanların înşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine 

dair olan Kanuna ek kanun lâyihasına (250) 
rey verilmiştir ve (250) rey ile lâyihanın kanun
luğu kabul edilmiştir. 

Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜPlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim, söz almıyacaktım, Sözcü Arkadaşımız, res
men tâbirinden neyin kasdedildiği hakkında katî 
bir cevap vermediler... 

NUSRET KİRÎŞClOĞLU (Çanakkale) — 
Hukukan . . . 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Res
men tâbirinden maksat hukukan dediler. Ben 
böyle bir şey tanımıyorum. Halbuki, raporun 
hilafı hakikat olduğundan bahsediliyor, rapo
run hilafı hakikat olup olmadığını resmî vesika 
ile tesbit edeceklerdir. İlerde tatbikatta tered
düde mahal bırakılmaması için Sözcü arkada
şımızın bu hususu izah etmelerini rica edeceğim. 

REİS — Hüsnü Türkand. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanun tahdit esasına göre ha
zırlanmış bir kanundur. Binaenaleyh bu madde
ler bu mihverde bina edildiği için Adalet Ko-
misyonu yalnız tahdidi kaldırmış, fakat tahdidi 
ihtiva eden hükümleri kanunda bırakmıştır. 
(Bravo sesleri) Binaenaleyh bu şekliyle bu ka
nunun burada müzakere edilmesi katiyen faide 
temin etmiyecektir. Bu kanunun mütehassıs bir 
komisyon tarafından, tahdit esaslarını ilga ede
cek şekilde hazırlanması lâzımdır. Aksi takdirde 
mutlak bir netice elde edilmiyeeektir. (Doğru 

besleri) 
REİS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) —Arkadaşlar, ben

deniz mesul müdür mevzuu üzerinde duraca
ğım. öyle eczaneler tanıyorum ki, ne eczanenin 
sahibi ve ne de mesul müdürünü uzun seneler mü
essesesi başında bulamamaktayız. Hiçbir teşek
kül bu derece alâkasız ve mürakabesiz kalma
mıştır. Mesul müdür olmuş veya olmamış; ne 
beis var. Esasen eczacı, senenin üç ayını adada, 
altı ayını Avrupa'da, mütebaki aylarını da evin
de, köyünde hattâ Mecliste geçirebilir. Şu halde 
mesul müdürlük keyfiyetinin kabul edilebilme
si için biran için şu nokta üzerinde durmak ica-
beder. Bahadır Dülger arkadaşımız, ben bir has
tane açarım ve oraya da mesul bir insan koya
rım; buna kim müdahale edebilir diyor. Makul. 
Fakat burada mühim olan nokta, eczacı okulun-

— 448 — 
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dan mezun olan bir inşana ruhsatname seriyo
ruz. Eczacı Okulundan mezun olanuyan her 
hangi bir tacire, diplomah bir eczacı ile ecza
neyi idare e$mek hakkını verseydik Bahadır 
Dülger arkadaşımızın noktai nazarına yaklaş
mamız icabederdi. 

Ben beş seneyi çok buluyorum arkadaşlar. 
Fakat konmuş bir kayıttır. Demin bir arkada
şımız,. bu bir nevi tahdit esasına göre hazırlan
mış maddedir, dedi. »Adalet Komisyonu, sade
ce tahdit üzerinde durmuş ve diğer tahdit ile 
ilgili maddeler üzerinde durmamıştır. Doğru
dur. Her teşekkülde olduğu gibi, Millî Eğitimde 
de hususi bir mektep açmak; evet doğrudur 
ama nihayet mevzuatı umumiye içine girmek 
kayıt ve şartiyle. 

Burada eczane açmak için Eczacı Okulundan 
çıkacak, yani diplomalı olacak, bir sermaye 

' vaz'edecek, sonra, mesul müdür bulup idare et
tirecek. Bugün eczacılık çok kârlı bir meslek ha
line gelmiştir. Çünkü müstahzarat yüzcte sekse
ni, doksanı geçti. Havanla ilâç hazırlamanın çok 
az olduğu bir devirde eczacılık kârlı ve kolay 
bir meslek halini almıştır. Bir eczacı, yerinde 
ve merkezinde bir eczaneye sahip ise bu arka
daş serbest dolaşmakta ve günlük büyük kazancım 
akşamdan akşama almak için eczanesine uğramak
ta ve mevcut mevzuat karşısında da eczanesi
nin başına mesul bir müdür koymakla iktifa et
mektedir. Binaenaleyh eczacılarımızı bir az ec
zanelerine bağlamak için bu gibi kayıtlara lü
zum vardır. Ben her iki ahvalde de bizzat ken
disinin idare ettiği veya mesul müdürce idare 
edilen eczanelerin kalfaların elinde olduğunu 
sarahatle ifade edebilirim. Şu halde her iki ah
valde de memleketin sıhhat dâvasiyle alâkadar 
olan Sağlık Vekâletinin bu vesile ile bir az ha
rekete geçip eczanelerin teftiş ve murakabesi 
hususunda da dikkat ve alâka göstermesini te
menni ile sözlerime son veriyorum. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRÎŞ-
CÎOĞLU (Çanakkale) -^ Elendim, Komisyonu
muzun kanaatine göre bu maddeye lüzum var
dır. 

Zaten arkadaşlarımız bu maddenin A ve B 
bentlerine itiraz etmediler, itirazları (Gürültü
ler); 

REÎS —Kâzım Arar müsaade edin, ayakta 
münakaşa ediyorsunuz, müzakere selâmetini 
kaybediyor... 
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KAZIM ARAR (Çankırı) — Bakan sataşı

yor efendim... 
MECDET ALKÎN (Kütahya) — Zatıâliniz 

sataştınız.. «Memleketin sağlığiyle alâkadar ol-
mıyan bakanlık» dediniz. (Gürültüler) Bakan 
da ona cevap verdi. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KÎRÎŞ-
CÎOĞLU (Devamla) —. Efendim, arkadaşlarımız 
esasen A ve B bentlerine itiraz etmiyorlar, iti
razlar C ve D bentleri üzerinde toplanıyor. Bu 
iki bendin de maddede kalması lâzımdır. Bunun 
anlaşılabilmesi için eczacıların sanatlarından 
menedilecekleri hallerin hangileri olduğuna 
bakmak lâzımdır. Bu haller aşağıdaki 9 ve 10 
ncu maddelerde gösterilmiştir. Eğer arkadaşımı
zın fikri kabul edilecek olursa eczane, babadan 
oğula intikal eden bir nevi ticarethane haline 
gelecek demektir. (Olsun sesleri), (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, Nusret 
Bey devam ediniz... 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) —De
vama imkân göremiyorum Reis Bey... 

Evvelâ şu ciheti arzedeyim, Komisyonumuz 
tahdide ait maddeyi çıkarmakla iktifa etmemiş 
bütün maddeleri de tahdidin kaldırılması keyfi
yetini nazarı itibara alarak esaslı şekilde göz
den geçirmiş ve mütaakıp maddeleri bu şekilde 
tedvin etmiştir. Komisyon arkadaşlarımı, bir 
maddeyi çıkarıp, onun neticesi olan diğer deği
şiklikleri yapmamış olmaktan tenzih ederim. 

Diyorlar ki, Komisyon Sözcüsü «illâki bizim 
fikrimiz kabul edilsin» diye ısrar ediyor. 

Arkadaşlar, bendeniz, 38 kişiden ibaret olan 
komisyonun verdiği kararı huzurunuzda müda
faa ile mükellefim. Hattâ fazla olarak bu müza
kereler yapılırken burada bulunan bütün arka
daşları teker teker dolaştım, tekrar fikirlerini al
dım. Ben Komisyon Sözcüsü olarak verilen va
zifeyi yapmak mecburiyetindeyim. Beni komis
yonu müdafaa etmekle itham etmelerini ve mes
lekleri dışmda bir meslekte bulunmam dolayı-
siyle eczacılıktan hiç anlamadığım şeklinde de 
konuşmalarını doğru bulmuyorum. Parlâmento
larda sözcüler muhakkak meslekten olmaz. Biz
de kendilerine tahdit hukuku bir mevzudur, ec
zacılıkla doğrudan alâkası yoktur, demiyoruz; 
çünkü, biz bir eczacının hukuka aklı ermediğini 
iddia etmeyi doğru bulmayız. 

Eczane mesul müdürlüğüne cevaz verilen 
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haller gözden geçinirse dedim, şu sebeple : Ec
zane sahibi bir eczacı olmak iktiza eder; aksi tak
dirde patronların mesul müdür namı altında ha
kiki eczacıları istismar etmeleri gibi bir netice 
doğabilir. (Bravo sesleri). Bütün mucip sebebi 
buna bağlıyorum ve diğer hususlara da Vekil 
Bey cevap verdiği için bununla iktifa ediyorum. 

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

rem arkadaşlar, eczacıların eczane açmaktaki 
serbestisini kabul ettik. Fakat o serbestiyi o 
şekilde anlamak temayülü hâsıl oldu ki, sanki 
en küçük bir kayıt, bir tahdit bu hürriyeti ber
taraf eder. Hayır arkadaşlar, böyle değildir. 

Bahadır Dülger arkadaşımız buyurdular ki, 
mademki mesul müdürle idareyi kabul ettik, 
bunu sonuna kadar kemali ıtlak ile kabul ede
lim. 

• • 

Arkadaşlar, müdürü mesul ile idare, bir hük
mü istisnaidir, istisnalar ise mevridine maksur-
dur. Aksi takdirde bir patronun müdürü mes
uller tâyini sur etiyle bütün eczanelere sahip 
olmasından ben korkarım. 

Arkadaşlar, eczacılık yalnız ilmî sâyi ile ie-
rayi meslek eden bir meslek erbabı değildir, 
eczacılık, sermaye ve ilmi sâyinin ve her iki
sinin bir şahıs tarafından ifasıdır. 

Şimdi arkadaşlar, eğer her hangi bir patro
nun, sermayedarın, bir 'ecza fabrikası sahibinin 
hiç gitmediği, görmediği Türkiye kazalarında, 
vilâyetlerinde bu şekilde müdürü mesul vası-
ta<siyle eczane açmasını ve senelerce idare etme
sini kabul ederseniz kazalarımızda, vilâyetleri
mizde eczane açmak istiyen eczacı mektebi me
zunlarını, ilim erbabını ecir mevkiine sokarsınız. 
Bir nevi tröst olur. Çünkü ecza fabrikası kuran 
ve istanbul'da % 2 0 - 3 0 kârı uzaktaki eczacıya 
vereceğine müdürü mesul tâyin ederek kendi 
eczamı orada satarım der ve bir nevi tröst te
şekkül eder. Bu da çok vahim neticeler doğurur. 

RElS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim; iki nokta üzerinde konuşmak için söz al
mış bulunuyorum. 

Bîr tanesi, arkadaşlarımızdan birisi söz al
dılar ve iş seyrine girmiş, 'esas prensip madde
leri üzerinde Yüksek Meclisin fikirleri tavaz
zuh etmiş ve artık ikmali için bir iki maddeyi 
münakaşadan başka bir şey kalmamış olan bir 

"kanunu komisyona sevketmek istiyorlar. Hem 
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de aksi- kanaatle sahip ve Büyük Millet Mecli
sinin bugün tezahür etmiş olan kanaatlerine 
göre tamamen aksi kanaatte olan bir teknik 
komisyonuna göndermek istiyorlar ve bununla, 
yürümekte olan bir işi biraz sakatlamak esa
sına doğru bir temayül görülüyor. Büyük Mil
let Meclisi esas prensip kararını vermiştir. 
Bu prensipler bugün tamamiyle tezahür etmiş
tir. Ben şahsan Yüksek Meclisin bu kanunu 
her hangi bir vesile ile komisyona iade etmek 
suretiyle sürüncemede bırakmak yolunu ihti
yar edeceğine kaani değilim. Çünkü bu, Bü
yük Millet Meclisinin şu ana kadar tezahür et
miş olan ekseriyet temayülüne tamamen ay
kırı olur. Bu, bir; 

ikinci nokta, komisyon sözcüsü komisyona 
atfen birtakım garip fikirler serdettiler, dedi
ler ki, öyle ise bir eczane babadan ağula intikal 
eder. Etsin efendim. Mesul müdür başında ol
duktan sonra beş asırlık eczanemiz olsun. Bizim 
için şîn midir? Başka iş sahalarında bu vaziyet 
yok mudur? Adamın biri tutuyor, milyonlarca 
sermaye yatırıyor, işin başına beş tane mühen
dis koyuyor, kendisi çıkıp gidiyor. Binalar ya
pıyor, barajlar yapıyoruz, her şey yapıyoruz. 
Kim çıkar bizim karşımıza da diyebilir mi ki, 
muhakkak surette mütaahhidin, sermaye koyan 
kimsenin mühendis olması lâzımdır, fennî mesu
liyetin aynı elde toplanması lâzımgelir. Böyle 
olmasa sermayedarlar tröst kurarlar ve mühen
disleri ecîr olarak kullanırlar. 

Para sahibi olmıyan eczacılar para sahibi 
olan bâzı kimselerle teşriki mesai edeıek eczane 
kurabilirler. Ne var? Bunda korkulacak, çeki-
ııilecek, sıhhati umumiyi haleldar edecek, tehli
keye sokacak nasıl bir nokta vardır? Biz en evvel 
şunu aramalıyız. Bir eczanenin başında mesul bir 
adam var mıdır? ilmî kifayeti haiz olan bir adam 
var mıdır? Sıhhat Vekâleti bununla alâkadar olur. 
Ben de tamamiyle hür bir ticaret mevzuu addet 
tiğim eczacılıkta yalnız bir mesul müdürle alâ
kadar olurum, öbür taraf beni alâkadar etmez. 
Sermaye bulur, sermayedarla teşriki mesai eder, 
Şirket kurar bunlar. Eczane açmakta olan, mes
uliyetini almakta olan adamın şahsi işidir. 

Binaenaleyh bu madde dolayısiyle yürümek
te olan bu kanunun komisyona havale edilmesi, 
hepimizin kabul etmediğimiz eski rejimin, bu-

- gün devam etmekte olan rejimin bir müddet da
ha devamına sebep olur. Bu, iki. 
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i,; :: Üçüncüsü; de; bir takrir yerdim. " 6 ncı mad-
; denin (C): ve (D>• fıkralarırtı tayyedelim diyo
rum, ; - ' • . • : ' . " , . • 

. Sonıa>saym sözcü bu (C) ve (D), fıkralarının 
* tayyedümemesi için bir garip esbabı mucibe daha 
ileri sürdüler. Dediler ki: Efendim, 9 ncu ve 10 

, nen maddelerde bH mesul, müdürlük müessesesi 
^akkıı^da esaslı hükümler koyduk.;Bakalım biz 
onların; mütalâalarını kabul edecek miyiz. Evve-

, la biz bunu tayyedersek 9 ncu ve 10 neh madde
lerdeki mesul müdürlük hakkındaki hükümleri 
de tayyedeceğiz. Kabul edilmemiş olan hüküm
lerlekendimizi şimdiden neden bağlıyalım? 6 ncı 

„ maddenin (Ç) -ye (D) fıkralarını kabul edemeyiz. 
Bendeniz bir takrir verdim, bu iki fıkranın da 
tayyını rica ve teklif ediyorum. 

HİKMET FlfiAT (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, dâva" hakikaten birbirine karıştıril-
dı.' jfeeri elim deri geldiği aklimin erdiği kadar 
•bu meseleyi kendi görüşüme göre çözmek isti
yorum. (DuyûlmuyiOE sesleri). . 

REÎS — Lütfen ortadan konuşun Hikmet 
Bey. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Bu kanunun 
tedvinindeki ruh ve mâna, bir meslek sahibinin 
hakkını himayedir. Birinci madde sarahaten bu
nu âmirdir. Yani eczane açmak, eczacılık yap
mak kimyagerlik vejte lâiboratuvar kurmak veya 
depo açmak ve bunların yanında da bu gibi mü
esseselerde müdürü mesullük yapmak hakkı Ec-
zaetJHektebinden mezun olan, Türk olan şahısla
ra verilmiştir. Binaenaleyh ; bu nokta üzerinde 
sarahaten durmak lâzımdır. . Çünkü eczacıların 
hakkı mütenazır olarak diğer kanunlarda da yer 
almış. Buradaki istisnai .maddeler diğer serbest 
meslek erbabına ait-hükümlerin buna ayar ola
rak değiştirilmesi lâzımdır. Bir arkadaşımız de
diler ki, bir patron hastane ? açar, oraya da bir 
•müdürü mesul kor. Açamaz^: o hastaneyi ancak 
hekim açar, o, hekimin hakedir. Bir eczacı ec
zane açar, o eczaeıpn hakkıdır. Bir baroya 
avukat girer, hekim giremez. Binaenaleyh, 
Her hakkı sahibine^ vererek konuşalım. 

Mevzuumuz eski, Müdürü mesullük hikâyesi
ne gelince; bu arızi olarak, inhisari olarak eczacı 
olanlara verilmiştir. Biz diyebiliriz ki, bir müdi
ri mesul de eczane açar, bundan ne kaybederiz. 
Çok şey kaybederi^; Şimdi, arzedeyirci; öyle pat
ronlar türemiştir ki, bu müdürü mesulle kulla
nman şekilde kullanılacak olursa . . .(Anlaşılma-
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di, niçin öyle olsunii Sesleri). tz*ü*;ec^mi:;:-Bu
gün, tahdidi kaldırıyoruz. Fakat bugüne kadar 
bundan istifade etmiş büyük eezaae» sahibi ve 
depocular vardır. Bu eczacılar, ecz^aıe açmak 
yetkisini haiz vatandaşlara büyük menfaatler te
min ederek çalıştırırlar ve kendileri de patron 
olarak dolaşırlar. Bu itibarla müdüıü mesullü-
ğü kaldırmazsak memlekette geniş mikyasta ec
zane açılmasına imkân bulamayız, istihdaf edi
len, gaye elde edilmemiş *>lur« Biz, eczane açmak 
yetkisini haiz vatandaşlara münhasıran ve kendi 
nezaretleri altında eczane açarak kendi emekle
rini yemek hakkını verelim. Ama muayyen ye 
arızi hallerde bu hakkı tanımak da mâkuldür. 
Yani, eczaneyi idare eden arkadaş hasta oldu ve
ya seyahat etmek istedi. Seyahat de bir, ihtiyaç
tır. Bu takdirde alâkadar makama haber vermek 
suretiyle ve yerine bir mesul müdür koyarak ec
zaneden aynlabilsin. Tasarı bunu tahdit etmi
yor, ama ona uzun müddet de müsaade etmiyor. 

Şunu bir az. daha şümullü olarak arşedeyim : 
Olabilir ki, hepimizin aklr perçinienjmemiştH', 
Allah yerinden oynatmasın, bakarsınız ki ecza
cının biri oynattı. O halde ne olacak? Hacce
dilir, bunun hakkı yoktur eczacılık yapmaya. 
Ama menfaati var, kendisinin hakkının korun
ması için buraya müdürü mesul konur ve yahut 
Allah göstermesin eczacı öldü.» Eczanesi mi 
kapanmalı? Buraya da müdiri mesul konur, 
muayyen zamanda istifade ettirilir. Bu şekil
de ilânihaye devam da doğru değildir.. Bu hak 
yalnız eczacılara verilmiştir, diğer mesleklerde 
böyle şey yoktur, ölmesiyle beraber intifa da 
zail olur. Binaenaleyh sellembüsselâm müdiri 
mesullüğü de kabul, etmiyelim. Sermayedarla
ra, müdiri mesul ile: eczane idare ettirmeşk şek
lini de kayıtsız kabul etmiyelim. Madde, dü
şünülerek yerinde konulmuş, tedvin edilmiş bir 
maddedirj isabetlidir, olduğu gibi kabul ede
lim. 

Diğer maddelerde rey ve mütalâa, tabiîdir 
ki Yüksek Heyetinizindir. 

;REİS — Nâzım 4ğacıkoğlu., ;,-: 

NÂZIM AĞACD£OĞLU (Sivas) ^ Muhte
rem arkadaşlarım, ;Adalet Komisyonu Reisinin 
de burada vazıhan izah «ettiği şekilde eczşcn bir 
tüccar ve eczane de bir ıficarethane haline geti
rilip, bu hüviyeti iktisap ettikten ve tahdit ser
bestiye intikal ettikten sonra bir arkadaşımızın 
izah ettiği gibi, elbette Sağlık Komisyonunca 
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tahdit esasiarma göre hazırlanan ve Adalet 
Komisyonunun, tahdide ait maddeyi kaldırdık-
tan sonra diğer maddeleri aynen kabullenerek 
buraya getirmesi birçok suitefehhümlü ve ihti-
lâtlı maddelerin birbirini takip ederek buraya 
gelmesini intaç edecektir. 

(Bunu hu şekilde izah ettikten sonra Kâzım 
Arar arkadaşımızın mesul müdürlere dair izah
larını ben yerinde bulmadım. Bana öyle geldi 
ki, eczacının mesul olacağıma dair malûmata 
sahip değillerdir. Mesul müdür, kalfa değil
dir, o da, eczacı diplomasını haiz eczane açma
ya yetkili bir kimsedir. 

Sonra, Hidayet Aydıner arkadaşımızın endi
şeleri de; eczaneler mesul müdürlerle idare edi
lirse para sahibi insanlar birçok yerlerde ecza
ne açıp müdürle idare edeceklerinden bunlar
da bizatihi takyitlere sefeep olacaklarmış. Ha
yır, yanlış düşünüyorlar, çünkü bir eczacı an
cak bir yerde ve bir tek eczane açabileceklerdir. 

Kanunun buraya kadarki maddeleri 'bu şe-
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kilde çıktuktan ve bilhassa tahdit prensibini 
kaldırdıktan sonra mütaakıp maddelerin îhtısas 
Komisyonuna verilmesi suretiyle tekrar müza
keresinde çok fayda mülâhaza etmekteyim. Bu 
hususta bendeniz bir önerge takdim ettim, ka
bulünü rica ederim. 

Yalnız şunu da arzedeyim, burada bir ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, her hangi bir 
teehhür meydana igetirilsin ve yahut kanunun 
gecikmesine sebebiyet verilsin gibi maksat ka
tiyen mevzuubahis değildir ve burada bu şe
kilde ifade edilmesini şayanı teessüf bulurum. 
Bütün * gayemiz, kanunun sahih, düzgün bir 
şekilde Heyeti Umumiyeden çıkmasını arzu et
mekten ibarettir. 

REİS — Daha söz istiyen arkadaşlar var, 
vakit de geçmiştir. 30 . XI . 1953 Pazartesi gü
nü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17,45 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 298 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılı 
çaktır : 

Sahife 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
21 

Sütun 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
2 

Satır 

10 
23 
96 
29 
36 
15 
17 
19 
92 
33 
36 
3 

18 
26 
10 

Yanlış 

Atça 
Dağkuzviran 
Erdelek 
Elveranü 
Muzırıpağacın 
Teperüz 
Geccik 
Hâdik 
Hoşaf 
Yukarı horun 
'Çobandere Nahiyesinden 
Velibabâ (B. M.) 
Karacaviran 
Şehyusuf 
D. 

_ . _ . . . _ „ . 

Doğru 

Atça 
Dağkuzveran 
Eldelek 
Elveran 
Muzurıpağacm 
Teperoz 
Gecik 
Hadik 
Hoşap 
Yukarıhorum 
Çobandede Nahiyesinden 
Velibabâ (N. M.) 
Karacaveren 
Şeyhyusuf 
D. 
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Yeniden İki Kaza Kurulması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticcesi 

(Kaöun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Bey verenler : 246 
Kabul edenler : 245 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 

Reye katılmıyanlar : 220 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kalım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Ilâmit Kosay 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

[Kabul 
Salâhattin Başkan j 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan' 

BOLU 
Zuhuri Danışman | 
Mithat Dayıoğlu J 
Kâmil Kozak 

BURSA I 
EIulûsi Köymen I 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar, 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 
Kemal Atakurt j 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar | 

edenler] 
I Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

I ERZURUM 
I Fehmi Çobanoğlu 

Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

I Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
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 

GÜMUŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Yahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 

— 463 ^ 



B : İO 27.11.1953 Ö l 
İZMİR 

Halide Edib Âdivar 
Mehmet Al demir 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kajıtarel 
Muzaffer Ali Mühto 

kAYSERt 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
îbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Yeredog Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu1 

Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad ÂH Ülgeri 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet A İkin 
Besim Besin 
Hakkı Hedik 
Asım Oündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
snhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Tsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Su^i Mıhcıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bay ar 
Mehmet Kâmil Boran 

Aziz Uras 
MUĞLA 

Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
NİĞDE 

ITâdi Arı baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğhı 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğhı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil tmre 
Rifat tfçten 
Bahattin Taner 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

tsmail Hakkı Akyüz 
TOKAD 

Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon, 
jlasıan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
öğlu 
Çahid Zamangü 

1İTNCELİ 
Hıdır Aydın $ 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

70ZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizampğlu 
Hâşim Tatbo$1u 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
İTunus Muammer Ala-
kant 
|lüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
g^ller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğju 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ÇORUH 

Abbas Gigin 
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[RegA kaMlmıyanlar) 

AFYON KARAHtSAR 
B^kir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

ANKARA 
Muhlis Bayramöglti 
0<sman Talâ t îltekitı 

(î.) 
ANTALYA 

Fatin Dalaman (î:) 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tckelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDİN 
Namık Gedik , 
Sevkı nasırcı 
A. Bpki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Bııdako§lu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızosrln 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahva Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
lh<*an Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (t. Â.) 
Selim TTerkmen 
Sadettin Karacabey 

M i t h a t S a n '•[":A"•""••''' 

ÇANAK&AtE 
Süreyya EndttV 
Bedi Enüstün ' ''• 'n 

Nihat îyfiboz 
1'ihsan Karasiöğlu '"' 
Ömer Marf 

ÇANKIRI 
Colnl Boynuk ' " '• [f'~ 

; Kenan Çıkman 
ÇÖRUfö 

Sedat Yaratı1 v ; i 

Ahmet Başibuyüfc 
Şevki Gürscs ; 

Baha Koldaş 
jSaip özer M 

Hasan Ali Vura l r ' 
Hakkı YotriornVîlef 

DENİZLİ 
Fikret Başaran vt 

İA1İ Çobahoglu l 

Mustafa Güleügil 
Refet Tavaslutölır; *,/*..,. 

DİYARBAKIR 
VSısuP Azizoglu 
M. "Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nazım önen 
K\âmil Tavsı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün (t:)" 
Cemal Köprülü -
Rükneddin Nasııhioglu 
Hasan 0<wıa 

ELAZIĞ 
Abdullah "DeTnirtas 
TTâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şahit Sa»ıro»1n 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak (Ve
kil) 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoglu 
Mustafa Zeron 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

Ekrem* Baysal 
I la sn n Polatkan 
(Vekil) 

GİRESUN 
i Adnan Tüfekoioglu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

İVasfi Mahir Kocâtürk 
lKemal YÖrükoğlu 
;IIalit Zarbım 

HAKKARİ 
'Selim &even ( î . ) 

HATAY 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇİİL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
trfan A*ksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tnlfc 

İSTANBUL 
İhsan Altmeî 
Ab m et Hamdı Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fnad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Ak nan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Fümzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
San i Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 

Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis KOQU1U 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioglu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erknt 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atıg 
Ham di Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziya d Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Oeakeıoglu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
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Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz (t.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Ilüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan j 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU * 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşîm Alişan 
ismail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Tlasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Ban 

[Açık me\ 
Ankara 1 
Amasya 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri ] 
Konya 2 
Malatya 1 

1 Yusuf Ziya Eker 
Beıad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

BÜRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoglu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan | 

msluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

21 

1 Hamdi Koyutürk (t.) 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
nasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu (î.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat BaşoJ 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
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Limanların înşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine dair olan Kanuna ek Kanuna verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Tiûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Ali Fahri işeri 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
250 
250 

216 
21 

[Kabul edenler] 
Talât Oran 
Yumnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Cülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 

Nusret Kırışcıoglu 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Ojman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alp iskender 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Ilamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Ilamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshoı 
Seyfi Oran 
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Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

ÎZMÎR 
Halide Edip Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyÖrük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Ilayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

Mehmet Yılmaz 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgeri 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Resim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket ince 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

. 1953 O : 1 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİÛDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
izzet Akçal 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
IIâdi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SIVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKtRDAO. 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay
cı oğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Tlâşim Tatlı oğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Al*-
kant 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis özttirk 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin B*HIÜ , 
Ham di Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu , 
Osman Talât îltakin -,,(!-.) 
Hâmid Şevket înce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (1.) 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsizoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 

Agâh Erozan (î. Â.) 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün (î.) 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

Ekrem Baysal 
GİRESUN 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Tayfur Sıikmen 
Hasan Rtşit Tankut 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senini Yürüten 

tEMtft 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 

Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rif at Taşkın 
Ziya Terinen 
Hayri Tosunoğiu 
Hamdi Tüşe 

KIRKLARELİ 
Şefik BakrçT 
Fikret Fil& 
Sıtkı Pekk|p 

Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

Abdullah Aytemiz ( t ) 
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Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu | 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

Cemal Öüna! 
Zeyyat Handâlinci 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç. 

Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğln 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

/Açık 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

StlRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavk 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ham di Koyutürk ( 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Salih Esad Alpereı 
Naci Altuğ 

mehusluklarj 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

I Manisa 
Niğde 
Sivas1 

Tekirdağ 
Tokad 

| Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

t.) 

ı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
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Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı -
giller 
Ali Rıza İneealemdar 
oğlu 

»m« 

T. B. M. M. Basımevi 
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Limanların inşa, tevsi» ıslah ve teçhizine dair 5775 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/663) 

TC. 
Başvekâlet 31 .7 1953 

Muamelât Umvm Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71 - 2620, 6/2297 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve îçra Vekilleri Heyetince,30 '. 6 .. 1953 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan 5775 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzfederim. 

Başvekil 
A. Mederes 

Esbabı mucibe lâyihası 

5775 sayılı Kanun, 12,5 milyon dolarlık dış "ödeneği 5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Kredisinden sağlanmak suretiyle ele alınacak 5 liman inşası 
ile Mersin Umanının etüdü için 76 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişme
ye ve bu miktarı aşmamak üzere bono çıkarmaya ve Mersin Limanının inşası için lüzumlu meb
lâğın ayrıca her yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanması yetkisini vermektedir. 

1950 yılından bu yana durumda tebellür eden infeişaf dolayısdyle verilen para yetkisinin artı
rılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Şöyle ki : 

1. 567<6 sayılı Kanunla tasdik edilen 7 Temmuz 1950 tarihli Kredi Anlaşmasiyle verilen 
(12,5) milyon dolarlık dış kredi ile ele alınacak mevzuların lüzum gösterdiği iç ödenek, her 
mevzuun umumi hatları üzerinden yapılan tahminlepe müsteniden 76 milyon lira olarak takdir 
edilmiştir. 

Ele alınacak 5 mevzudan 4 ünün mahallî etüdleri bitirilerek hazırlanan katî projeleri üzerin
den hesaplanan keşif bedelleri ilk tahminlere nazaran bir artma göstermiş ve tzmiz - Alsanca'k'-
ta ise evvelce mahdut uzunlukta tulâni bir rıhtım olarak düşünülen yanaşma yeri zemin şart
larının çok elverişsiz bulunması yüzünden değiştirilerek bir mol şeklinde ve iktisadi şartlarda 
görülen gelişmeyi de karşılıyacak Ölçüde yapılmak iktiza etmiş ve bu yeni şekil evvelce tahmin 
edilenden fazla bir masrafın ihtiyarını ioabettirmiştir. 

Bundan başka son (2 - 3) yıl içinde memleketimizde iktisadi kalkınmaya mütenazır olarak baş-
lıyan geniş inşa faaliyeti, memleket için fabrikalarımız mamulâtı çimento ve demirin memleket ih
tiyaçlarını karşılryamaması yüzünden büyük hacımda beton ve demir işini ihtiva eden limanları
mız için lüzumlu çimento ve muhtelif cins demirin yurt dışından temini zarureti hâsıl olmuş ve bu 
unsurda evvelce tahmin edilen bedelin artmasını mucip olmuştur. 

Bunlara zamimeten istimlâk, mahallî e^üdler ve yurt içinde yaptırılması gereken bâzı şantiye 
vasıtaları için de evvelce tahmin edilenden fazla bir masraf ihtiyarı ieabetmesi de artmada cüzi 
de olsa bir miktar âmil olmuştur. 

Yuıkarctyki sebepler doüayısiyle husule gelen artmaları karşılamak üzere muktazi 24 milyon 
liranın ödenek yetkisine ilavesi ica'betmiştir. 
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2. Mersin limanının 5775 sayılı Kanunun 1 nci (maddesindeki yetkiden faydalanılarak ma

hallî etüdler ve projelerinin yaptırılmadı bir firmaya ihale edilmiştir. Bu limanın inşası için lü
zumlu yetki miktarı kanunda tasrih edilmediğinden inşa cedeli olarak tahmin edilen ye dış öde* 
netleri karşılığını da ihtiva eden 65 milyon liranın ödenek yetkisine ilâvesi lâzımgelmiştir. 

3. 'iskenderun limanına gelince; 5775 sayılı Kanunla burada yapılması düşünülen işler yal
ınız zahire, krom, diğer maden cevherleri ve kömür gibi cTöküm eşyasının tahmil ve tahliyenin 
ıslahı maksadına matuf tesislerin meydana getirilmesinden ibarettir. Bu tedbirler alınırken li
manda döküm eşyası trafiğinde büyük bir artma vuıkubulmus ve ıslah tedbirlerinde bunun lüzum 
gösterdiği tadiller yapılmıştır. Ancak hir taraftan artan döküm eşyası, diğer taraftan umumi 
ticâret eşyasının ithal ve ihracı hususunda kullanılmakta olar. mevcut iskelenin bu ihtiyacı kar
şılamasına imkân kalmadığı cihetle ikinci bir iskelenin inşası mutlak bir zaruret halini almıştır. 

İkinci iskelenin inşası, Mersin limanının inşasına rağmen artmakta devam edecek olan trafiği 
karşılıyacağı gibi tesisi mukarrer ve kanunu sevkedilerek komisyonlarda müzakere edilmekte bu
lunan Serbest Liman Bölgesi JKanuniyle burada ele alınması ieabeden bu sahadaki ıslahatında 
bir an önce tahakkuk, ettirilmesini mümkün kılacaktır. Bu ıslahat için sarfı tahmin edilen ve dış 
ödenekleri karşılığını da ihtiva eden 25 milyon liranın keza ödenek yetkisine ilâvesi lâzımgel
miştir. 

Bağlı olarak sunulan ek kanun tasarısı, mahiyeti yukarda üç maddede belirtilen sebep ve 
âmiller dolayısiyle münhasıran 5775 sayılı Kanunun birinci maddesiyle verilen (76) milyon lira
lık sâri taahhüt yetkisinin ceman 190 milyon ve yıllık âzami ödeme miktarını da 30 milyon lira
ya çıkarmaya matuf bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 20.XI. 1953 

Esas No. 1/663 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de tafsilen arz 
ve izah olunduğu üzere ele alınması derpiş olu
nan beş büyük limana ait mahallî etüdler ancak 
1953 yılında ikmal edilebilmiş 'olduğundan iki 
yıl evvel kabul olunan 5775 sayılı Kanun ile Ve
kâlete verilen salâhiyet hududu içinde bu mev
zuların tahakkuk ettirilmesine imkân görüleme
diği ve bu imkânsızlık ise kısmen projelerin sü
ratle artan iktisadi gelişmeye muvazi olarak tev
sii zaruretinden, kısmen de hariçten ithali za
ruri malzemenin fiyat farkından ve bâzı liman 
sahalarında zemin şartlarının çok elverişsiz zu
hur etmesinden ileri (geldiği anlaşılmıştır. 

Limanlarımızın inşa, tevsi ve teçhizi için 
5775 sayılı Kanun ile Bayındırlık Vekâletine 
verilen salâhiyetin tevsii maksadiyle hazırlan
mış bulunan kanun lâyihası komisyonumuzca 
da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve lâyiha başlığı ile birinci maddede 

'' S. SfcA'lSl : T / 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizi hak-, 
kındaki 5775 sayılı Kanuna ek olarak Bayındır- .-. 
lık Vekâletince hazırlanan ve lera Vekilleri i He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 3 1 . V I I . 1953 tarihli ve 6/2297 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası komisyo
numuza havale olunmakla Maliye ve Bayındırlık 
vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Milletlerarası İmar ve Kal-. 
ıkınma Bankası kredisinden de faydalanmak su
retiyle Mersin, istanbul, İzmir, İskenderun ve 
Samsun limanlarının inşa,, ıslah, tevsi ve teçhizi 
projelerini tahakkuk ettirmek maksadiyle 5775 
sayılı Kanunun birinci maddesiyle, gelecek yıl
lara sâri (76) milyon liralık bono ihracına dair 
Bayındırlık Vekâletine verilen salâhiyetin tevsii 
suretiyle bu miktarın (190-) milyon liraya çıka
rılmasını istihdaf etmektedir. 
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numarası yazılı bulunan kanunun unvanı ko
nulmak suretiyle başlık ve birinci madde ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın 2 ve 3 ncü maddeleri Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmıek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul Rize 

/. Akçal H. Hüsman O. Kavrakoğlu 
Ankara Antalya Bolu 

M. Bayramoğlu A. Sartoğlu M. Güçbümez 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Giresun 

M. Şener 
Kastamonu 

H. Türe 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

5. F. Kalaycıoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 
S. Oran 
Konya 

R. Birand 

Dr. 

Erzincan 
M. Pekcan 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

îzmir 
B. Bügin 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
8. Ban 
Urfa 

F. Ergin 

<mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5775 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5775 sayılı Kanunun birinci 
maddesiyle verilLen 76 milyon liralık yetki, 190 
milyon liraya ve yıllık ödeme miktarı da 30 
milyon liraya çıkarılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçe'kdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Vekili 
N. öknien 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair 
olan 5775 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Limanların inşa, tevsi, ıslah 
ve teçhizine dair olan 30 Mayıs 1951 tarihli ve 
5775 sayılı Kanunun birinci maddesiyle verilen 
(76) milyon liralık yetki, (190) milyon liraya 
ve yıllık ödeme miktarı da (30) milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Vekili 
8. YtndU 

( S. Sayısı : 1) 





S. SAYISI : 298 
Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının Çamlıdere Nahiyesinde 
(Çamlıdere) adiyle ve Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının' Aşa-
ğıpasinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiyle yeniden iki «ka
za kurulması hakkında kanun lâyihaları ve içişleri ve Bütçe ko

misyonları raporları (1/591, 593) 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının Çamlıdere Nahiyesinde (Çamlıdere) adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/591) 

T. C. 
Başvekâlet 20. IV. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2575, 6/1252 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının Çamlıdere Nahiyesinde (Çamlıdere) adiyle yeniden bir 
kaza kurulması hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5. I I I . 1953 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
''v, A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

* Etrafı çamlarla çevrilmiş dağlar ve tepeler arasına sıkışmış bir vadide kurulmuş olan Kızılca
hamam Kazasına bağlı Çamlıdere Nahiyesi (22 777) nsfuslu ve (42) nöylü bir nahiye olup bu nahiye 
Kızılcahamam Kazasından (1 400) metre irtifamda bulunan ormanlık Aluç Dağı ile ayrılmıştır. 
Burada kış, sert iklim karekterini göstermektedir. Arazi umumiyetle arızalı olup birçok bölgeler 
ormanla kapalı bulunmaktadır. Bilhassa kış aylarında Çamlidere Nahiyesine bağlı köylerle Güvem 
Nahiyesine bağlı bâzı köylerin kaza ile münasebeti muayyen zaman için olsun kesilmektedir. Arızalı 
yollardan gidip gelme vatandaşlara zaman kaybettirmekte ve nahiye etrafını çevreliyen (47) köyün 
iktisadi münasebetleri de Çamlıdere iledir. Bugünün görüşüne göre iktisadi faktörün en başta gel
diği bir vakıadır. 

Çamlıdere Nahiyesinde oldukça muntazam ve umumiyetle ahşap bir ve iki katlı olmak üzere 
(697) hane mevcuttur. (125) dükkân, (3) kahvehane ve (1) Halk Odası bulunmaktadır. Gerek 
nüfus ve gerek hane itibariyle mühim bir inkişaf kaydetmekte olan bu nahiye halkı uyanık ve ça
lışkandır. Halk ziraat şubeleri itibariyle çiftçilik, hayvancılık, meyvacılık, pirinççilik ve arıcılıkla 
iştigal etmekte sanat sahipleri de demirci, kalaycı, sobacı, semerci, saraç, kunduracı, terzi, ma
rangoz ve fırıncı vasıflarını göstermektedir. Ayrıca evlerde köylünün günlük giyim eşyasını te
min eden el dokuma tezgâhları bulunmaktadır, 

Çamlıdere Bucağı Gerede Kazası ile Garben hudutlanmış ve Gerede - Kızılcahamam şosesinin 
(105) nci Km. den ayrılan ve sürekli onarıma tâbi bir şose yolu ile bağlı olmak üzere Kızılcaha
mam'a (26), Ankara'ya (112) Km. mesafededir. Camilere'de Nahiye Müdüründen başka Nüfus 
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Memuru, Ziraat Teknik öğretmeni ve P. T. T. teşkilâtı bulunmaktadır. Civarında (1) ve (3) 
Km. mesafede olmak üzere birkaç mandıranın bulunduğu kasabada (6) mahalle muhtarlığı ve 
(1912) yılından beri de kurulmuş belediye teşkilâtı vardır. Halen Belediye Bütçesi (50 000) lira
yı aşmaktadır. Nahiyede belediyece yapılmış günde (86) ton su veren depo ve (7) aded çeşme 
mevcuttur. Çamlıdere Nahiyesi kaza haline getirildiği takdirde Hükümet dairelerini istiap* ede
cek ve memur ailelerinin barmdırabilelek durumda binalara sahiptir. 

t halihazır vaziyeti yukarda izah edilen Çamlıdere Nahiyesinin idari, içtimai, iktisadi ve kültü
rel bakımlardan yine Kızılcahamam Kazasının Güven Nahiyesinden alınacak (5) köyle birlikte 
bağlı- (1) sayılı cetvelde adları yazılı (47) köy ve (24.355) nüfusu ihtiva etmek ve Çamlıdere 
adiyle anılmak üzere bir kazanın bu bölgede teşkilâtlandırılması uygun görüldüğünden işbu ka
nun lâyihası hazırlanmıştır. c '• • 

Bir kazanın 
(3) aylık gideri {6} aylık gideri ı(9) aylık gideri Yıllık gideri 

Lira! Lira Lira Lira 

19 976 39 952 69 928 79 904 

Kurulacak bir kaza için gider müfredatı 

Aylık 
Ücret 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Tahsil 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 

Lira 

51 900 
2 520 
3 240 
2 914 
1 200 
3 300 

1 200 
250 

10 000 
100 
250 

1 000 
2 000 

Yekûn 79 904 

( Ş. Sayısı : 298 ) 
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[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 
ri Vekâleti 
Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibd 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

Malmüdürü 
Vergi memuru 

» > 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

1 
1 
1 
1 

50* 
20 
20 
15 

Maliye Vekâleti 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

350 
175 
175 
150 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

4 200 
2 100 
2 100 . 
1800 

10 200 

3 000 
2 400 
2 100 
2 100 
2 400 
2 100 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Hükümet tabibi 
Gezici sağlık memuru 
Muayene ve tedavi evi 
sağlık memuru 
Hükümet doktorluğu kâtibd 

14 100 

1 
1 

1 
1 

40 
20 

20 
15 

300 
175 

175 
150 

3 600 
2 100 

2 100 
1 800 

9 600 

9 
10 
13 
14 
14 

13 

Adalet Vekâleti 
Hâkim, veya savcı 

» » » 
Mahkeme zabıt kâtibi 

> » > 
Mübaşir 

2 40 
1 35 
1 20 
1 15 
1 15 

600 
250 
175 
150 
150 

Tapu ve Kadastro Oenel Müdürlüğü 
Tapu kütük memuru 1 20 175 

7200 
3 000 
2 100 
1 800 
1 800 

1 

2 100 

15 900 

2 100 

51 900 

( S. Sayısı : 298 ) 
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[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi (Sayı Ücret Aylık Yıllık 

Odaeı 
İçişleri Vekâleti 

1 50 50 600 

Odaeı 
Maliye Vekâleti 

1 50 50 600 

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 1 ö0 . 50 600 

Adalet Vekâleti 
Gardiyan 1 60 60 720 

2 520 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının Çam
lıdere Nahiyesinde (Çamlıdere) adiyle yeniden 

bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde adla
rı yazılı köyleri ihtiva etmek üzere* Ankara Vi
lâyeti Kızılcahamam Kazasının Çamlıdere Nahi
yesinde (Çamlıdere) adiyle yeniden bir Kaza 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde dere
ce, aylık ve sayıları gösterilen bu Kazanın ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 365*6 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili vilâyet ve dairele
rin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar (1953) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili 
kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu kazanın aylık, ücret Ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Vekâleti Bütçesinden (Kaza teş
kili giderleri) bölümüne gerekli tahsisatın ko
nularak bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve 
maddelerine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına 
Maliye Vekâleti yetkilidir. 

MADDE ?>. —-Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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 
E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
Ar. Ökmen 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

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 
G. ve Tekel V. V. 

8. Ytrcalı 

( S. Sayısı : 298 ) 
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Hükümettin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 
Çamlıdere Kazası 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Ankara 
Köyün adı 

Ahlatlar 
Akkaya 
Alakoç 
Atça 
Advan 
Ayvaşalar 
Bardakçılar 
Bayındır 
Beçenek 
Bercinyayalar 
Buğralar 
Bükeler 
Çamköy 
Çamlıdere Yayalar 
Çatak 
Çukurviran 
Dağkuzveran 
Doğanlar 
Doymuş 
Eldelek 
Elmalı 
Elvanlar 
Elveran 
Gebeler 
îneeöz 
Kürt 
Kusura 
Kuşçular 
Meşeler 
Muzurıpağacm 
Müsellim 
Şayi 
Osmansm 
Ozmuş 
Pelitçik 
Sarıkavak 
Şahinler 
Tatlak 
Teperez 
Viranköy 
Yahşihan 
Yılanlı 

Ankara 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çamlıdere 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Al 
Çamlıdere 

mdığı merkez 

Kızılcahamam Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

t 

• 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Çamlıdere N 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

ahiyesindea 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
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S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

43 
44 
45 
46 
47 

Dereneci 
Karaağaç 
Kranaci 
Şuleler 
Üyücek 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının Güven Nahiyesinden 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

8 Kaymakam 
13 Tahrirat kâtibi 
13 Nüfus memuru 
14 D» kâtibi 

Maliye Vekâleti 

10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 » » 
13- Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

Sağjlık ve Sosyal Yardım 

9 Hükümet tabibi 
13 ıGezici sağlık memuru 

Sayı a 

f 
1 
1 
1 
>1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vekâleti 

1 
1 

kjhk 

50 
20 
20» 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

D. 

13 

Görevin çeşidi 

Muayene ve tedavi evleri sağ-
lık memuru 

14 Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Vekâleti 

9 
ıo : 

13 
14 * 

utsaşkan, yargıç, uye, sum yar
gıcı, savci ve yardımcıları, 
icra yargıcı ve yardımcıları, 
sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcıları ve Yargıtay ra
portörleri 

'Başkâtip, yardımcıları, tuta-" 
nak kâtibi, yardımcıları, kâ
tip, muhtelif memurlar ve 
mübaşirler , 

14 Mübaşir 

Sayı , 

1 
1 

2 
s ı 

1 
1 

' 1 

i 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13 Tapu kütük memuru 1 

M i k 

20 
15 

40 
35 

20 
15 

15 

20 

Odacı 

Odacı 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin Çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

Gardiyan 
Adalet Vekâleti 

( S. Sayısı : 298 ) 

50 

50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 1 50 

60 
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• 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağıpasinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiyle yeni
den bir kaza kurulması hakkında kanun layihası (1/598) 

T.C. , ** 
Başvekalet *0. IV. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ' 

Sayt : 71/2575, 6/1251 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Erzurum Vilâyeti Pasinler 'Kazasının Aşağıpasinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiyle ye
niden bir kaza kurulması hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5 . I I I . 
1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası 
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T; ••:•-"•:*:*; v •-<• -̂  ; * •• ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağıpasinler (Horasan) ve Araş nahiyeleri bölgesi geniş 
ve dağlık olup Aşağıpasinler Nahiyesi merkezi ile Horasan Köyü; Sarıkamış, Pasinler ve Karayazı 
kazalarının tam vasatmdadır. Mmtakayı Erzurum - Kars Demiryolu ve îran Transit Yolu baştan 
başa katetmektedir. Bu itibarla bölgenin asayiş ve emniyet durumu burada nahiyeden daha bü
yük bir idari otoritenin tesisini zaruri kılnıektadır. Pasinler Kazasına (50 - 70) Kim. mesafede 
bulunan bu iki nahiyeye bağlı köyler halkının resmî işlerini takip için Pasinler Kazasına gitme
leri bilhassa kışın pek zordur. Horasan Kazasını teşkil eden nahiye ve köyler bir topluluk teşkil 
etmektedir. Kaza merkezi olacak olan Horasan Köyü demir ve transit yollarının telâki noktasın
da olup, 1945 yılında Horasan Köyünün (920) nüfusu varken 1950 yılında (2003) nüfusa yük
selmiş* ve Toprak Mahsulleri Ofisinin birinci derecede verimli bir alım merkezi olmakla beraber P. T. 
T. Teşkilâtının bulunması ve halen (60) dükkân, (A) gazino, (2) otel, (3) fırın ile memurların ika
metini karşllıyabilecek binalar mevcut ve inkişafa gayet müsait bir durumdadır. 

Çevrenin iktisadi münasebetlerini yakın bir gelecekte tamamen üzerine çekecektir. Binaena
leyh gerek idari ve inzibati ve gerek coğrafi ve iktisadi sebeplerle merkezi Horasan olmak ve ili
şik cetvelde adları yazılı bir nahiye ve (62) köyü ve tahminen (25 000) ne yaklaşan bir nüfusu ih
tiva etmek ve Horasan adiyle anılmak üzere bir kazanın bu bölgede teşkilâtlandırılması uygun 
görüldüğünden işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bif kazanın 
(3) aylık gideri >(ft)ı aylık gideri <9) aylık gideri Yıllık gideri 

Lira Lira Lira Lira 
1 " • » ' ^ ' • " • < ı « ı ı ı > • • » • ı « » • - « • " • • • • • ı ı m ı • ı ı m i r i — ı ^ a ^ n a - ı «Jı n ı 

19 976 39 952 69 928 79 904 

( S. Sayısı : 298 ) 
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Kurulacak bir kaza için gider müfredatı 

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 

Lira 

51 900 
2 520 
3 240 
2 944 
1 200 
3 300 

1 200 
250 

10 000 
100 
250 

1 000 
2 000 

Yekûn 79 904 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

Malmüdürü 
Vergi memuru 

» » 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

İçişleri Vekâleti 
1 
1 
1 
1 

50 
20 
20 
15 

Maliye Vekâleti 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

350 
175 
175 
150 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

4 200 
2 100 
2 100 
1 800 

10 200 

3 000 
2 400 
2 100 
2 100 • 
2 400 
2 100 

14 100 

( S. Sayısı : 298 ) 



D. 

9 
13 
13 

14 

» 
10 
43 
14 
14 

Gfaeria &jM 

âi&Hk m Sûty 
Hüktaet ufeftö 
Gezici sağlık memuru 
Muayene ve ted*vi *TÎ 
Bağlık memuru 
Hükümet doktorluğu kâtibi 

Sm A<kd aylık 

d Yardim Vekâleti 
1 
1 

1 
1 

40 300 
20 175 # 

20 175 
15 160 

Adalet Vekâleti 
Sakim veya «avcı 

» _» • 
Mahkeme «foli kâtitn 

> • * v » 

Mübaşir 

2 
1 
1 
1 
1 

40 600 
35 250 
20 175 
15 150 
16 190 

Yıllık 

3 600 
2 100 

g 160 
1 860 

>.\ 

7200 
3 000 
2 100 
1800 
1 800 

Y«kûn 

9000 

15 900 

Tapu pe Kadastro G#*4l Müdürlüğü 
18 Tapmkatfck memuru \ 20 175 g100 3100 

« 9 0 0 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

t çişleri Vekâleti 
Odacı 1 50 50 600 

Maliye Vekâleti 
Odacı 1 60 50 600 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 1 50 50 600 

Adalet Vekâleti 
Gardiyan 1 60 60 720 

2 

.(fc-ftaMM-M) 
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HÜKÜMETÎN TEKLlFt 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağıpa-
sinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiy
le yeniden bir kaza kurulması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad-
lan yazılı nahiye ve köyleri ihtiva etmek üzere 
Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasına bağlı Aşa-
ğıpasinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) 
adiyle yeniden bir kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — îlifiik (2) «yılı eetvelde < 
rece, aylık ve sayılan gösterilen bu kazanın ku
ruluşuna ilişik kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili vekâlet ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1..— İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili 
kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul 
edilen bu kazanın aylık, ücret ve giderleri kar
şılığı olarak Maliye Vekâleti Bütçesinin (Kaza 
teşkili giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin 
konularak bu bolümden ilgili bütçelerin bölüm 
ve maddelerine ihtiyaç nispetinde aktanlması-
na Maliye Vekâleti yetkilidir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

Başvekil 
Â. Menderes 
Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H.Vsiündeğ 
Tarım Vekili 

N. ölmen 
Çalışma Vekili 
#. AğaoŞlu 

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 

işletmeler Vekili 
ve G. ve Tekel V. V. 

8. Ttpcmk 

(S; Sayıaı .:• 298) 
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ffükürneHn teklifine bağlt cetmUer 

[1] BATILI CETVEL 

S. Ne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Köyün adı 

Alakilif* 
Aıda» 
Afağısıçankale 
Aşağtahalik 
Azap 
Bedrevans 
Gecik 
Gerek 
Hadik 
Haran 
Hızrrilyas 
Hoşap 
îlimi 
Kalender 
Karabıyık 
Kızlarkale 
Maslahat 
Menevurt 
Mollamelik 
Sanamer 
oitavut 
Yukarıahalik 
Yukanhonun 
Zanzak . 
Zars 
Çamurlu 
Döllek 
Harçlı 
Kadıcelâl 
Komasor ? 

Todaveren 
Ceceyrek 
Kırık 
Tayşancık 
Tahirhoca 

Vilâyeti 

Erzurum 

Horasan Kazası 
Kazanın adı 

Horasan 

Merkez Nahiyesi 
J 

Merkezi 

Horasan 

Alındığı merkes > 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağıpasin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
9 
» 

Eminim 
» 
» 
» 

, < ^ * 

» 
Erzurum 

» 
* 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilnyeti 
» 
» 
» 
* 
» 

Vilayeti 
> 
9 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
» ' 
» 
"» 
-» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pasinler Kazasının Çobandede 
» 
» 
» 
9 
» 

•» 
» 
» 
» . 
» 

Pasinler Kazasının 
» 
9 
» 

» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 

Araş 
> 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
% 

' » 
» 

' • ' » ; • . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

• • » " 

• • • • # • ' : 

> 
» 

• " » ' 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
> 
» 

t S. Şayîsi i 2§8 ) 



Köyün adı 

VeUbaba (B. M.), 
Ağullu 
Alagöz 
Aliçeyrek 
Arpaçayır 
Cirasun 
Dodi 
Eğertagiar 
Endek 
Eşekilyas 
Hacıhalil 
Hasanbey 
Haydarkomlar 
Iğırbığır 
Kalbulas 
Karacaveren 
Kaynarca 
Kepenek 
Mcfllaahmet 
Pirali 
Pirhasan 
Saflık 
Seitman 
Şehyusuf 
Tanışmant 
Teknecik 
Yazıhtaş 

* - 12 
Ara» Nahiyesi 

Alındığı merkez 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Araş 

» 
>̂ 
» 
» 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
* 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
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D. 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
11 
13 

9 
13 

Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

Maliye Vekâleti 

Malmüdürü 
Vergi ımemuru 

Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

Sağfck ve Sosyal Yardam 

Hükümet tabibi 
•Gezici sağlık memuru 

- ı * -
[2] SAYILI CETVEL 

Sayı 

1. 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vekâleti 

1 
1 

Aylık 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
ao 
25 
20 

40 
20 

D. 

13 

Görevin çeşidi 

IMuayene ve tedavi evleri aağ-

Sayı 

lık memuru 1 
14 Hükümet doktorluğu kâtibi 1 

Adalet Vekâleti 

9 
ıo': 

{ 

Başkan, yargıç, üye^ sulh yat*1 

gıcı, aasrci ve yardumcılan, 
icra yargıcı ve yardımcıkn^ 
sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcılara ve Y a r b a y ra
portörleri 

2 
* 1 

[Başkâtip, yardımcıları, tuta-] 
13 Jnak kâtibi, yardımeılapı, kâ-(- 1 
14 ] t ip , muhtelif mvmmlaM! v e | 1 

[mübaşirler J 
14 (Mübaşir 1 

Tapu ve Kadastro Gemel Müdürlüğü 
13 Tapu kütük m«mnra 1 

Aylık 

20 
15 

40 
35 

20 
Î5 

15 

20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin Çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 

Odacı 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

Sağlık v* Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 1 

Adalet VekâUH 
Gardiyan 1 

50 

50 

50 

60 

( 8 . S a v m : * â ) 
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içişleri Komisyona repom 

İT. B. M. M. 
tçisleri Komisyonu 

Esas No. 1/591, 593 
Karar No. 71 

8 . V . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının 
Çamlıdere Nahiyesinde (Çamlıdere) adiyle ve 
Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağıpa-
sinler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiyle 
•yeniden birer kaza kurulması hakkındaki ka
nun lâyihaları, Hükümet mümessilinin iştira
kiyle komisyonumuzda her iki lâyiha tevhiden 
görüşüldü. 

Tümü üzerinde açılan müzakerede; 
Söz alan bâzı üyeler, yeni kaza kuruluşu hak

kında Hükümetin görüşünü ve mülki taksimat 
hususunda da Hükümetçe ne düşünüldüğünün 
salahiyetli bir vekil tarafından izah edilmesinin 
faydalı olacağını, esasen yeniden kurulması is
tenen Çamlıdere Kazasında, kaza teşkilini ica-
bettiren faktörlerin noksanlığı ile nüfus kifa
yetsizliğini belirterek kanun lâyihasının tehirini 
istemişlerse de, 

içişleri Vekâleti İller İdaresi Umum Müdü
rünün vermiş olduğu şifahi izahatta; 

Yeniden teşkili istenen Çamlıdere Kazası, 
(47) köy ve (24355) nüfuslu olup, belediye, pos
ta telgraf ve telefon, halk ziraat şubeleri, nü
fus memurluğu, günde 86 ton su veren depo ve 
yedi çeşmeyi ihtiva ettiği, çiftçilik, hayvancı
lık, arıcılık ve pirinççiliğin gün geçtikçe geliş
mekte olduğunu, halkın küçük sanatlara kendi 
ihtiyaçlarını karşılıyacak derecede yer verdiği
ni ve umum kaza nüfusu 68 bin olup kazanın 

mütebaki kısmına 34 bin nüfus kalacağı anla
şılmıştır. 

Her bakımdan inkişaf arzeden bir bölgeye 
âmme hizmetlerinin götürülmesinde fayda mülâ
haza eden komisyonumuz, kanun lâyihası hak
kındaki tehir teklifini kabule şayan görmiyerek 
Çamlıdere ve Horasan kazalarının teşkiline da
ir mucip sebepleri yerinde görmüş ve yeniden 
kurulacak olan Çamlıdere Kazası Tahrirat Kâ
tibi kadrosunun 20 liradan 30 liraya çıkarılmak 
suretiyle Hükümet metninin kabulüne karar 
vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
içişleri Komiayo-

nu Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 
Çoruh 
Z. Ural 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Kırklareli 
F. Üstün 
Samsun 

M. özkefeU 

Reis V. 
Bursa 

iV. Yılmaz 

Balıkesir 
8. Başkan 
Çorum 
B. Koldaş 

Sözcü 
izmir 

P. Arat 

Bursa 
B. Aybar 
Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuz 

F. 
Kütahya 

Yusuf Aysal 
Trabzon 
H. Orhon 

Keçecioğlu 
Ordu 

F. Boztepe 
Van 

/. Akın 

.(S. Sabisi -i m) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu M . VII . 1953 

Esas No. 1/591, 593 
Karar No.138 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının 
Çamlıdere Nahiyesinde (Çamlıdere) ve Erzu
rum Vilâyeti Pasinler Kazasının Aşağıpasinler 
(Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adlariyle 
yeniden birer kaza kurulması hakkında İçişleri 
Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 5.III.1953 
tarih ve 6/1251 ve 1252 sayılı tezkeresiyle İçiş
leri Komisyonu raporları komisyonumuza ha
vale edilmekle yetkili temsilciler hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

îçişleri Komisyonunca birleştirilerek müza
kere ve kabul edilen lâyihaların esbabı mucibe-
lerinde tafsilen izah edildiği üzere, yeniden teş
kili istenen Çamlıdere Kazası (47) küyü ve 
(24 355) nüfusu, Belediye, Posta, Telgraf ve 
Telefon, Halk ve Ziraat bankalarının şubeleri, 
nüfus memurluğu bulunduğu gibi kaza teşkil 
edildiği takdirde memurlara yetecek miktarda 
resmî ve hususi binaların bulunacağı açıklan
mış bulunmaktadır. 

Beldenin su ihtiyacı tamamen karşılanmış 
bulunmakta olup halen (86) ton su veren depo
su ile yedi çeşmeyi ihtiva ettiği ifade olunmuş
tur. 

Hayvancılık, arıcılık, pirinççilik ziraatinin 
günden güne genişlemekte olduğu ve halkın 
küçük sanatlara kendi ihtiyaçlarını karşılıya-
cak derecede yer verildiği görülmektedir. 

Gerek Horasan ve gerekse Çamlıdere Nahi
yesinin coğrafi ve iktisadi bakımlardan ve bil
hassa kışın mezkûr nahiyelere bağlı köylerin 
muayyen zaman içinde olsun kazalariyle irti
batlarının kesildiği de nazarı dikkate alınarak 
her bakımdan inkişaf arzeden bu bölgelere âm

me hizmetlerinin götürülmesinde idari, coğra
fi ve iktisadi faydalar mülâhaza edildiğinden 
komisyonumuz lâyihanın içişleri Komisyonunun 
değdştirişi veçhile kabulünü yerinde görmüş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde îçişleri Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile aynen kabul edilmiştdr. İkinci 
maddeye bağlı kadfo cetveli yeni kurulacak 
olan bu gibi kaza teşkilâtında malî külfeti as
gari dereceye indirmek bakımından kadro üze
rinde değişiklik yapmak suretiyle, 1 ve 2 nci 
geçici maddeleri ile, yürürlük maddelerini 
şeklen değiştirmek suretiyle kabul olunan ka
nun lâyihası öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
dileğiyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Giresun Kırklareli 

M. Şener Ş. Bakay 
Kâtip 
Sivas 

H .İmre 
Erzincan 
N. Pekcan 

İstanbul 
İT. Hüsman 

Izımir 
T. Gürerk 
Malatya 
M. 8. Eti 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Gümüşane 
K. Yörukoğlu 

İstanbul 
8. Oran 
Konya 

R. Birand 
Seyhan 
C. Türk 

Ankara 
M. Ete 
îcel 

R. Ramazanoğhı 
İstanbul 

F. Saytmer 
Konya 

M. Â. Ülgm 
Siird 

B. Erdm 
Trabzon Zonguldak 

Müstenkiftim U. Bahk 
8. F, Kalayuoğlu 

(S. fttvm: 298) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞtgTİRÎŞl 

Yeniden iki kaza kurulması hakkında Kanun 

MADDE i. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye 
ve köyleri gösterilen (2) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik iki sayılı cetvelde dere
ce, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Vekâ
let ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar (1953) Malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı D işaretli cetvelin ilgili kısım
larına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Maliye Vekâleti Büt
çesinin (Kaza teşkili masrafları) faslına ko
nulan tahsisattan gerekli görülecek miktarları 
alâkalı bütçelerin fasıl ve maddelerine aktarma
ya Maliye Vekili yetkilidir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu İcra V«k£tleri He
yeti yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Yeniden iki kaza kurulması hakkında kanun lâ
yihan 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1963 Malî yılı nıuva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cet
velin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı A/l şaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci (vilâyet ve 
kaza teşkili masrafları) faslına konulan tahsi
sattan gerekli görülecek miktarları sözü geçen 
A/l işaretld cetvelin ilgili tertiplerine nakletme
ye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

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

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

( « .Baya» ; 298} 
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S. No 

43 
44 
45 
46 
47 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
"17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Köyün adı 

Dereneci 
Karaağaç 
Kıranaci 
Şuleler 
Üğücek 

Köyün adı 

Alakilise 
Ardos 
Aşağı Sıçankale 
Aşağı ahalik 
Azap 
Bedrevans 
Geccik 
Gerek 
Hâdik 
Haran 
Hızırilyas 
Hoşaf 
ilimi 
Kalender 
Karabıyık 
Kızlarkale 
Maslahat 
Menevurt 
Mollamelik 
Sanamer 
Sitavut 
Yukarıahalik 
Tukarıhorun 
Zanzak 
Zars 
Çamurlu 
Döllek 
Harçlı 
Kadı celâl 
Komasor 
Todaveren 
Ciceyrek 
Kırık 
Tavşancık 
Tahirhoca 

Alındığı merker 

Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazasının 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 

Erzurum 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Horasan Kazası 
Kazanın adı 

Horasan L 

Merkez Nahiyesi 

» 
» 
> 
» 

Merkez 

Horasan 

Alındığı merkez 

Güvem Nahiyesindeı 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

• 

• 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının aşağıpasinler Nahiyesinden 
» 
» 
» 
r> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» " 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

Erzurum Vilâyeti Pasinler 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
> 

Erzurum Vilâyeti ] 
» 
» 
» 

> 
» 
» 

3> 

> 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

" 

» 
» 
% 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Kazasının Çobandere Nahiyesinden 
» 
> 
> 
» 
» 

» 
> 
> 
> 
» 

Pasinler Kazasının Araş 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

> 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyeaindtn 
» 
» 
» 
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S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2« 
37 

> Köyün adı 

Velibaba (B. M.) 
Ağullu 
Alagöz 
Aliçeyrek 
Arpaçayır 
Cirasun 
Dodi 
Eğertaslar 
Endek 
Eşekilyas 
Hacıhalil 
Hasanbey 
Haydarkonlar 
Iğırbığır 
Kalbulâs 
Karacaviraa 
Kaynarea 
Kepenek 
Mollaahmet 
Pirali 
Pirhasan 
Saçlık 
Sekman 
Şehyusuf 
Tanişment 
Teknecik 
Yazılıtaç 

— w -
.̂fM Nokiym 

Alındığı merkez 

Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

Araş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
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'» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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D. Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

8 Kaymakam 
11 Tahrirat kâtibi 
13 » » 
13 Nüfus memuru 
14 :» kâtibi 

MaUye Vekâleti 

l ö Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 » » 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

— 20 — 
[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık 

Sağdık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

9 (Hükümet tabibi 
13 Gezici sağlık memuru 

5ü 
30 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

D. 

13 

14 

Görevin çeşidi 

Muayene ve tedavi evleri sağ
lık memuru 
Hükümet doktorluğu kâtibi 

Sayı 

Adalet Vekâleti 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar-] 
gıeı, savcı ve yardımcıları, j 

9 Jicra yargıcı ve yardımcıları, [ 
10 İ sorgu yargıçları ve yargıç f 

yardımcıları ve Yargıtay ra- [ 
portörleri J 

['Başkâtip, yardımcıları, tuta-"] 
13 Jnak kâtibi, yardımcıları, kâ-[ 
14 "j tip, muhtelif memurlar ve f 

[mübaşirler j 
14 Mübaşir 

13 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Tapu kütük memuru 2 

Odacı 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin Çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

2 50 

Odacı 2 50 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Vekâleti 

Odacı 2 50 

Adalet Vekâleti 

Gardiyan 2 60 

(S. Sayısı : 298 ) 
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Bütç* Komisyonunun deği§tiri§ine bağlı 

cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 

D. 

8 
13 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 

Görevin çeşidi 

İçişleri 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 

» » 
Nüfus memuru 

» ;» 

Maliye 

Malmüdürü 
Vergi memuru 

» » 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahtildar 

Sağlık ve Sosyal 

Hükümet tabibi 

Vekâleti 

Vekâleti 

Sayı Aylık 

2 
1 
1 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Yardım Vekâleti 

Geaici sağhık memuru 
2 
2 

50 
20 
20 
20 
19 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

D. 

13 

14 

9 
10 

13 
14 -I. TC 

14 

13 

Görevin çeşidi 

Muayene ve tedavi evleri sağ
lık memuru 
Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Vekâleti 

HBaşkan, yargıç, üye, sulh yar-" 
gıeı, savcı ve yardımcıları, 
icra yargıcı ve yardımcıları, 
sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcıları ve Yargıtay ra
portörleri 

V 

[Başkâtip, yardımcıları, tuta-" 
jnak kâtibi, yardımcıları, kâ-
| tip, muhtelif memurlar ve 
[mübaşirler 
Mübaşir 

Sayı 1 

2 
2 

4 
* , 2 

2 

f 2 

2 

Vylık 

20 
15 

40 
. 35 

20 
15 

15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu kütük memuru 2 20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin Çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 

Hademe 2 50 

Maliye Vekâleti 

Hademe 2 50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Hademe 2 50 

Adalet Vekâleti 

Gardiyan 2 75 

> • « « ,.«.. 
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S. SAYISI : 299 
Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kazasının Rize Vilâyetine bağlan-

mesi hakkında kanun lâyihası ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/650) 

T.C. 
Başvekâlet 21 .7 . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkift, Müdürlüğü 

Sayı: 71-2638, 6/2172 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kazasının Rize Vilâyetine bağlanması hakkında içişleri Vekâ
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21'. 7 . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

Çoruh Vilâyetine bağlı bulunan bugünkü 
Fındıklı (Viçe) Kazası evvelce Viçe adiyle Ho
pa Kazasına bağlı bir nahiye iken geniş ve en
gelli bir sahaya malik bulunması, coğrafi, ik
tisadi ve idare» yönlerinden bir hususiyet arzet-
mesi ve bağlı bulunduğu Hopa Kazasına (40) 
Km. mesafede olması, coğrafi ve iktisadi ba
kımlardan Hopa ile hiçbir ilgisi bulunmaması 
dolayısiyle iktisadi duruma aykırı düşen bu 
idari bağlılıktan muztarip bulunan halka ko
laylık sağlanması ve bölgenin kalkınma hare
ketlerinin yakından kontrol ve murakabe altın
da bulundurulmasını sağlamak amacı ile 11.VI. 
1947 tarihinde kabul edilen 5071 sayılı Kanun
la Çoruh Vilâyetine bağlı olarak (17) köyden 
teşekkül etmiş olup merkezi eski adı Gavre olan 
(Fındıklı) dır. 

Halen (17) köy ve 1950 nüfus sayımına gö
re de (11 256) nüfusu ihtiva etmektedir. 

Bu kazanın her suretle münasebeti bakımın
dan Rize Vilâyetine bağlanması hakkında be
liren istek üzerine konuyu inceliyen Rize Vi
lâyeti İdare Kurulunun 2 . XII . 1952 gün ve 
282 sayılı, Genel Meclisinin 22 . XII . 1952 gün 
ve 13 sayılı mütalâlarmda : 

Fındıklı Kazası Rize - Hopa sahil şosesi üze
rinde, Rize merkezine (56) Km. mesafede olup 
iklim itibariyle de bura ile müşabih bulundu
ğu halde (134) Km. mesafede ve sahil hususi
yetine tamamen zıt olan Çoruh Vilâyeti merkezi 
Artvin'e bağlı bulunduğundan halkın Hopa'
ya ve oradan da, kış aylarında bâzan kapanan 
keskim virajlı ve arızalı yollardan geçerek 
Artvin'e gitmek mecburiyetinde kalmakta ve 
bu külfeti göze alamıyanlar da vilâyet merke
zindeki işlerini ve haklı taleplerini takipten 
vazgeçmekte oldukları, buna mukabil' (56) 
Km. mesafede bulunan ve yol üzerinde Pazar 
ve Çayeli gibi her bakımdan Fındıklı'ya ben
zer kazalardan geçerek 1,5 saat içerisinde Rize 
Vilâyeti merkezine varmak mümkün olduğu, 
mahallî zabıta kuvevtleriyle bastırılamıyacak 
her hangi bir asayişsizlik zuhuru halinde Çoruh 
Vilâyetinin çok uzakta olması yüzünden büyük 
kuvvetlerin müdahalelerinin güç olduğu, Rize 
Vilâyetinin yakın ve yollan arızasız olması do
layısiyle bu işin süratle ve kolaylıkla temini 
mümkün bulunduğu, yine yol ve mesafe duru
mu sebebiyle tahakkuk ve tahsilat işlerinin Ço
ruh Vilâyetince güç olduğu, Rize Vilâyetince 
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bu işlerin de kolaylıkla yapılabileceği, Fındık
lı'da kan gütme dolayısiyle işlenen katil vaka
larına ve diğer ağır ceza işlerine bakan Artvin 
Ağır Ceza Mahkemesi çok uzak mesafede oldu
ğundan, tanıklarının zamanında merkeze gide-
memeleri, delillerin lâyıkiyle tesbit edileme
mesi ve bu suretle mahkemelerin uzaması gi
bi mahzurların da Rize'ye bağlanmakla ortadan 
kalkacağı, idarenin kazaya yakın bir mesafe
de bulunması murakabe ve teftiş işlerini de ko
laylaştıracağı, Fındıklı Kazası tüccar ve es
nafı alış verişlerini ekseriya Trabzon ve Rize 
vilâyetlerimle yaptıkları gibi Trabzon'a gitmek 
için de yine Rize'den geçtiklerinden bu vesile 
ile burada olan resmî işlerini de görecekleri, 
Fındıklı halkının Artvin'le iktisadi münasebe
ti yok denecek kadar az olduğundan buraya 
yalnız resmî işleri için mecburi olarak gitmek 
zorunda kaldıkları, fındık ve çay mahsulle
rini de Rize'ye götürüp satabilecekleri, Fın
dıklı halkı keza hastalarını da Rize ve Trabzon 
hastanelerine yatırdıklarından sağlık bakımın
dan da Rize ile ilgili bulunduğu, ileri sürüle
rek Fındıklı Kazasının Çoruh Vilâyetinden alı
narak Rize Vilâyetine bağlanmasının Devlet ve 
millet menfaatine uygun olacağı beyan edilmiş
tir. 

Çoruh Vilâyeti îdare kurulunun 28.XI.1952 
gün ve 234 sayılı, Genel meclisinin 6.XII.1952 
günlü mütalâsında ise; 

Fındıklı'nın halen bağlı bulunduğu Çoruh 
Vilâyet merkezi olan Artvin'e 135 Km. ve bağ
lanması istenen Rize Vilâyeti merkezine (78) 
Km. mesafede olması idari irtibatın değişmesi 
için en kuvvetli bir sebep olarak ileri sürül
mekte ise de; mesafe mütebeddil ve bugünkü 
medeni vesait muvacehesinde ehemmiyetini 
kaybetmiş bulunan bir sebep olduğu, nitekim 
geçen sene Fındıklı - Arhavi - Hopa - Borçka -
Artvin'den geçen yol filhakika (135) Km. iken 
bu sene vilâyet yollarının gösterdiği inkişaf 
neticesi yeniden açılan Fındıklı - Kavak - Mur-
gul - Borçka - Artvin güzergâhından geçen yol 
ile (116) kilometreye düştüğü, 1953 yılında ya
pılması sureti katiyede Devlet Karayolları pro
gramına alınmış olan Borçka - Artvin arası de
ğişikliği ile bu mesafenin (99) kilometreye dü
şeceği, binaenaleyh mesafe idari irtibatlar için 
hiçbir zaman unsuru asli olmadığı ve (99) kilo
metre ile (78) kilometre arasındaki fark bu

günkü asri ve süratli vesaitle yarım saat gibi 
bir aralama yapmaktan ileri bir önem de arzet-
mediği gibi mesafe farkının hiçbir zaman idari 
irtibatın tebdilini icabettirm emekte olduğu, 
Fındıklı Kaza idaresine mâlik bulunduğu cihet
le halkın Hükümetle yapacağı temaslarda kâfi 
derecede tatminkâr olduğu ve halkın vilâyete 
başvurmalarını icap ettirir işleri pek nadir bu
lunduğundan bu cepheden en yakın merkeze 
bağlanmalarının temin edilmesi bir zaruret ol
madığı, Karadeniz sahilinde iki iktisadi merkez 
mevcut bulunup bunlardan birisi Samsun diğeri 
de Trabzon olduğu, Rize'nin ise hiçbir zaman 
iktisadi merkez olmadığı, nitekim Fındıklı Ka
zası halkı fındık mahsulünü Rize'ye değil Trab
zon'a götürerek sattığı ve dönüşte de alacağı 
metaı Trabzon'dan alarak döndüğü, Trabzon -
Erzurum transit yolunun 340 kilometre olduğu 
ve (2800) küsur rakımlı Kop ve Zigana dağ
larından geçtiğinden Kış nakliyatı daima inkı
taa uğramaya mahkûm bulunduğu, halbuki 
Devlet Karayolları tarafından 1950 yılında ya
pılmaya başlanan Artvin - Erzurum yolunun bir 
kısmının bittiği, bu yolun mebdei Hopa'dan 
başlıyarak Artvin ve Erzurum'a müntehi olan 
(272) kilometre uzunluğunda ve Çoruh nehri 
sahilinin takip ettiğinden rakımı da düşük ol
ması dolayısiyle Kış aylarında kapanmıyacağı, 
1953 yılında ikmal edilecek olan bu yol Trab
zon'un, Erzurum ve Kars'a münakalesini tama-
miyle Hopa'ya geçireceği, yapılması mukarrer 
Hopa limanı inşaatından sonra Erzurum ve Kars 
havalisi Hopa ve Çoruh'un hinterlandı vaziyeti
ne gelerek Hopa ve dolayısiyle Çoruh için büyük 
inkişaf sağlanacağı ve bu iktisadi inkişafla Fındık
lı en üstün menfaatini Çoruh'a bağlı olmakta bula
cağı, Çoruh'un Yusufeli Kazası ile geniş bir alış ve
riş ve mübadele hayatı içinde bulundukları, evvel
ce buraya hayvan yolu ile gidilmek suretiyle müna
sebet temin ettikleri halde şimdi bu yıl Fındık
lı - Yusufeli arasındaki yolun bir kısmı yapılmış 
olduğu ve mütebakisi yakında tamamlanacağı ci
hetle Fındıklı'nın Yusufeli ile olan iktisadi iş bir
liğinin Çoruh manzumesi dâhilinde araması icap 
ettiği, uzun zamandır kendi başına bırakılan 
Çoruh Vilâyeti son senelerin bahşettiği Hopa -
Artvin - Erzurum yolunun inşası gibi bâzı im
kânlardan faydalanarak evvelce çok zayıf olan 
iktisadi varlığının inkişafa yüz tuttuğu sıralar
da sahil bölgesinin üçte birini teşkil eden Fın-
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dıklı'nın tamamen sahil vilâyeti olan Rize'ye 
bağlanarak Çoruh aleyhine bir durum ihdas edil
mesi ve sahile dar ve mahdut bir çıkış saha
sı bırakılarak Çoruh'un sıkıştırılması bittabi şa
yanı tasvip olmıyacağı, diğer taraftan Fındıklı'
nın ayrılması ile esasen fakir olan özel İdare 
Bütçesi de zafiyete uğratılmış olacağı, Fındık
lı Kazası en münasip idari ve iktisadi irtibatının 
Çoruh ile tesisinde menfaattar olduğunu ve bil
hassa ileri inkişafının Çoruh'la müşterek bulun
duğunu müdrik olarak şimdiye kadar Çoruh'tan 
ayrılmak üzere hiçbir talepte bulunmadıkları, 
ileri sürülerek Fındıklı Kazasının Rize Vilâyeti
ne bağlanmasının hiçbir zaman doğru olmıyaca
ğı beyan edilmiştir. 

Vekâletimizce yapılan incelemede; 1947 sene
sinde teşekkül eden Fındıklı Kazası halen bağlı 
bulunduğu Çoruh Vilâyetine 135 ve bağlanmak 
istenen Rize Vilâyetine ise 56 Km. mesafede 
olup halkının tabiî ve iktisadi münasebetlerinin 
Rize ile olduğu, mülkî taksimatta gösterilmesi 
icabeden husus halkın tabiî istek ve ferdî ihti
yaçlarının giderilmesinde idari işlerinin de bir
likte yürütülmesi şeklidir. Halk fazla külfete 
katlanmadan resmî devair ile olan münasebatım 
temin edebilmelidir. Halk idari işlerini pazara 
geldiği zaman görmek ister. Fındıklı'nın yol im
kânları Çoruh'tan daha çok Rize ile uygun ve 
elverişlidir. Halkın pazarla olan münasebetleri 
ile idari işlerde olan münasebetlerini birlikte yü
rütmek hem zaman ve hem de masraftan tasar

ruf etmek bakımından çok mühimdir. Tatbi
katta da böyle devam etmektedir. 

Fındıklıklar iktisadi ve ticari münase
betlerini Rize ile, ağır ceza ve diğer idari 
münasebetlerini ise Çoruh ile devam ettiregel-
mektedirler ki, bu şekil halkı çok yormakta ve 
masrafı mucip olmaktadır. Halk mahsulünü ko
layca pazara götürerek değer pahası ile kıymet
lendirmeye çok ehemmiyet verir. İdari münase
betleri merkezinin de tabiî ve iktisadi münase
betlerinin devam ettiği yerden ayrılmaması 
icabeder. (Velevki mahsullerini en çok Trabzon 
pazarına götürdükleri kabul edilse dahi dönüş
lerinde aynı istikamette ve yol üzerinde bulunan 
Rize'ye uğrıyarak kısmen alış verişlerini ve res
mî işlerini kolayca yaparak avdet edecekleri 
cihetle) Rize ve Çoruh'un Fındıklı'ya uzaklık
ları Rize'nin lehine yüzde elli gibi mühim bir 
kısalık göstermektedir. İşbu tabiî imkânlar ve 
iktisadi kolaylıklar karşısında halkı külfete sok
mamak için Rize'ye bağlanmaları yerinde ola
caktır. Onun için Rize yetkili kurullarının müta
lâaları bölgenin cağrafi, iktisadi durumuna ve 
halk temayülüne uygun düştüğünden Fındıklı 
Kazasının Rize Vilâyetine bağlanması husu
sunda hazırlanan dosya muamelesi İl İdaresi Ka
nununa da uygun görülmüş ve idari, iktisadi, 
adlî ye coğrafi sebeplerle halkın isteği ilhak 
keyfiyetini zaruri kılmış bulunduğundan ilişik 
kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmış bulun
maktadır 
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Yüksek Reisliğe 

Çoruh Vilâyetine bağb Fındıklı Kazasının 
Rize Vilâyetine bağlanması hakkındaki kanun 
lâyihası, içişleri Vekilinin iştirakiyle komisyo
numuzda görüşüldü : 

Hükümet gerekçesinde de yazılı olduğu üze
re Fındıklı Kazasının Çoruh Vilâyet merkezi olan 
Artvin'e yüz otuz beş kilometre mesafede olma
sına mukabil Rize Vilâyetine 56 kilometre oldu
ğu ve halkın iktisadi ve sağlık münasebetlerinin 
Rize Vilâyeti ile daha tabiî bulunduğu anlaşıl
mış olmakla lâyihanın aynen kabulüne karar ve
rildi. 

Umumi Heyete arzedilmek için Yüksek Ri

yasete sunulur. 
îçişleri Komisyo

nu Başkanı 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Kastamonu 
F. Keçeci 
Niğde 

F. Ecer 
Van 

1. Akın 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Balıkesir 

»S'. Başkan 
Kırklareli 

F. Üstün 
Ordu 

F. Boztepe 

Sözcü 
izmir 

P. Arat 
Erzurum 
M. Zeren 
Kütahya 
B. Besin 
Samsun 

M. Özkefeli 
Zonguldak 
Yurddbayrak 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı kazasının Rize 
Vilâyetine bağlanması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. _ . Çoruh Vilâyetine bağlı Fın
dıklı kazası Rize Vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekil'i 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Jekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili 
8. Yırcalı 
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