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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kayseri Mebusu îsmail Berkof un, vefat et
tiğine dair Başvekâlet tezkeresi okunarak merhu
mun hâtırasına hürmeten iki dakika ayakta sü
kût edildi. 

Mebus ara seçiminin bu yıl yapılmaması 
hakkındaki takrir, kabul edildi. 

îdarei Umumiyei Vilayat Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair 5669 numaralı kanunun ek dör-

düneü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri, talep üzerine Dahiliye Encümenine 
havale edildi. 

9 . VI . 1954 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu İstanbul Mebusu 

Tevfik İleri Nazlı Tlabar 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
Sedat Baran 

Sualler 

§ifahi sual takriri 
1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-

nun, Namıkkemal Mahallesinde oturan yük
sek maaşlı memurların işgal ettikleri apartman

ların tahliye ettirilerek Devlet dairelerine tah
sis edilmesi hakkında ^ ne düşünüldüğüne dair 
şifahi sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — 1954 Malî yılı Muvazeneî Umumiye Ka

nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/16) 
(Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

Yüksek Tahsil Fonu teşkili hakkında kanun tek
lifi (2/4) (Maarif, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

3. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanu
nun geçici ikinci maddesi 3 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/5) (Da
hiliye ve Adliye encümenlerine) 

Tezkere 
4. — Devlet Orman İşletmeleri ile Kereste 

Fabrikalarının 1952 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/23) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

»•<ı 

KÂTIPLER 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 
Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

BEİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yaypıldı) 

REİS — Çoğunluk mevcut değildir. Bir sa-

3. — YOKLAMA 

at sonra toplanılmak üzere celseye ara veriyo
rum. 

Kapanma saati -15,10 



KÂTİPLER 

ÎKÎNCI CELSE 
Açılma saati : 16,10 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 

ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. ! 

(Edirne seçim bölgesi mebuslarına kadar 
yoklama yapıldı.) 

REİS — Çoğunluğumuz mevcuttur, celseyi 
açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Vâki davet üzerine Amerika'yı resmen 
ziyaret eden Başvekilin avdetine kadar Başve
kâlet islerinin Hariciye Vekili Fuad Köprülü ta
rafından ifa edileceğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/22). 

REÎS — Cumhurreisliğinden 
reler vardır, okuyoruz : 

gelmiş tezke-

4 - 3 1 0 
29 . V . 1954 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
Vâki davet üzerine Amerika'yı resmen ziya

ret edecek olan Başvekil Adnan Menderes 'in 
gaybubetinde Başvekâlet işlerinin Hariciye Ve
kili Profesör Fuad Köprülü tarafından ifası
nın, Başvekilin teklifi üzerine muvafık görül
müş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

2. — Başvekil ile birlikte Amerika'ya giden 
\Mİllî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in avdeti
ne kadar kendisine Maliye Vekili Hasan Polat-
kan'ın ve 37 nci Milletlerarası Çalışma Konfe

ransında Türkiye'yi temsil etmek üzere Cenev
re'ye gitmiş bulunan Çalışma Vekili Hayrettin 
Erkmen'in avdetine kadar kendisine Devlet Ve
kili Osman Kapani'nin vekâlet edeceğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi. (Yıldırım telle) 
(3/24) 

1 . VI . 1954 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Yıldırım tel. 
Zonguldak 

Vâki davet üzerine Sayın Başvekille birlik
te Amerika'ya giden Millî Müdafaa Vek'ili Etem 
Menderes'in dönüşüne kadar kendilerine Maliye 
Vekili Hasan Polatkan'm; 37 nci Milletlerarası 
Çalışma Konferansında memleketimizi temsil et
mek üzere Cenevre'ye gitmiş olan Çalışma Veki
li Hayrettin Erkmen'in dönüşüne kadar kendi
lerine Devlet Vekili Osman Kapani'nin vekâlet 
etmeleri muvafık görülmüştür. 

Reisicumhur 
Celâl Bayar 

REİS — Gündeme geçiyoruz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1, — îdare Âmirlerinin, Büyük Millet Mec
lisi 1954 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Encümeni maz
batası (2/1) [,1J 

REİS — Teklifim tümü üzerimde söz i&tiyeinı 
var mu? Olmadığınla göne .maddelere1 geçiknıesi1-
nıi neyimize anz ediyonuım. Kabul edenler... Ett-
miyen/Ler.. Kabul edUmişitir. 

[1] 3 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 1954 yıllı Muvazene! Umumi
ye Kamuınunaı ıbağh (A/l)i işaretli cetvelin, ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri- arasında (1 699 400) I 
liralııik mıümaikale yapılmıştır. | 

CETVEL 

F. 'Tahsi'SiatMi' nev'i 'Tenzil Zam 

Büyük Millet 'Meclisi 
101 'Tahsisatlar 202 400 

REİS—Kaibul eden-
• 1er... Etmriy ender... 

.Kalbul edilmiştir.. 
103 Âza yollukları 1 497 000 

REİS —Kaibul eden
ler... Btımtiıyemıler... 
Kalbul lediılimiş'tirı. 

Maliye Vekâleti 
611 5889 sayılı Kanının "' 

gereğince özel ida
relere yapılacak ö-
demıelıer 699 400 
REİS —Kalbul eden
ler... E'tmdıy emler... 
Kabul edilmiştin. 

'Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
201 Maaşlar 1 000 000 

REİS — Kalbul eden
ler... Etımiyenıler... 
Ka'bul edilmiştir. 

(Madde 1 telknar oıkundu,) 

REİS — Reyimize' arz ediyorum. Kaibul edeıu-
ler... Etımiy ender... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• 1954 yılı Muvazene! Umumiye 
Kanunıumia bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye 
Veikâleti ikısmaini'n 611 nci (5889 s'ayık Kanun 
gereğince özel idarelere yapıM'Calk ödemıeler fas
lından) 6 000 lira tenzil edilerek aynı cetvelin 
Büyük Millet Meclisi ıkısımıında (6:341 sayılı Ka-
'muu mucibince Büyük Millet 'Meclisi doktoruna 
ödenecelk tahsisıat) adiyle yenliden açılıan 213 
ncü fasla fevkalâde tahsisat ollaınaık konulmuş
tur. 

1954 C : 2 
REİS — Reyinize arz ediyoniTm. Kaibul eden

ler... Etmıiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihimden iti
baren mer'iıdir. 

REİS — Kaibul edenler... Etimi yenler... Ka
bul '©dilim iştir. 

MADDE 4. — Bu kanunum hükümlerimi1 ic
raya Maliye Veikili memıurdun. 

RBİS — Kaibul edenler.,. Etınıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü a,çıik oya1 arz ediyorum. 

2. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
.1954 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/10) |1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz intiyen var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 

| cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

I MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa 

i bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 309 ncu (Taşıt 
] masrafları) faslının 41 nci (Hava taşıtları iş

letme masrafları) maddesine mevzu tahsisattan 
(50 000) lira tenzil edilerek aynı cetvelin 214 
ncü (3424 sayılı Kanunun 5 nci maddesi muci
bince uçak kazasında ölenlerin ailelerine veri
lecek tazminat) faslına nakledilmiştinr. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeıı var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeıı var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında »öz istiyen var 

|1J 6 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuza 
arz ediyorum. 

3. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerle aynı kanuna bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihaları ile 1954 
Malî y%lı Muvazenei Umumiye Kanununun 17 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası ve Bütiçe Encümeni mazbatası (1/7, 11, 
12) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
intiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 
17 nci maddesi ile bağlı cetvellerinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1954 * Malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiple
rinden (1 564 060) lira tenzil edilerek (1 534 060) 
lirası aynı kanuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(30 000) lirası da (A/2) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmındaki 752; nci (3827 sayılı Kanun 
gereğince satınalınacak taşıtlar) faslının 11 nci 
«Başvekâlet» maddesine nakledilmiştir. 

1954 C : 2 
F. Tahsisatın nev'i Tenzil 

[1] SAYILI CEVEL 

F. • Tahsisatın nev'i 

Dahiliye Vekâleti 
418 Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masrafları 
REÎS — Kaıbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

EEÎS — Kaıbul edenler... Et-

Tenzil 

250 000 

400 000 

[1] 8 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
427 Trafik teşkilâtının gerektirdi

ği masraflar 74 060 
REÎS — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 50 000 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine 
yardım 350 000 
REİS — Kaıbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

611 5889 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak ödeme
ler 128 000 
REİS — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

612 5889 sayılı Kanun gereğince be
lediyelere yapılacak ödemeler 312 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

F. Tahsisatın nev'i Zam 

Başvekâlet 
101 Tahsisatlar 4 050 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 8 775 
REÎS — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 485 
REÎS — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir." 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-

• miyenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 500 

REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

— 95 — 
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F . Tahsisatın nev'i Zam 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 1 750 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 2 500 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 4 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
307 Yolluklar 250 000 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
307 Yolluklar 1 230 000 

RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka 
her çeşit masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Birinci 'maddeyi cetvelle beraber 
reyinize arz ediyorum. Kabili edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 1954 Malî yılı Muvazene! 
Umumiye Kanunuma bağlı (A/ l ) işaretli 'cetve
lin Maliye Vekâleti kısmının 607 nci (İstanbul 
Teknik Üniversitesine yardım) faslından 
('500 000) lira tenlzil 'edilerek aynı kanuna bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kısmı
nın 741 nci faslının yeniden açılan 27 -nci (Jan
darma Umum 'Kumanldanlığı) 'maddesine fevka
lâde tahsisat olarak Ikonulimuş'tur. 

REÎS — Madde hakkında söz fctiyen? Yok. 
Maddeyi eeîtivelle birlikte reyinize 'arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... (Kabul edilmiştir. 

MAD1>E 3. — 1954 Malî yılı Muvazeneî 
Umumiye Kanununun 17 nci maddesi aşağıda-

.954 Ö : â 
ki şekilde değiştirilmişitir: 

6245 ısayılı Harcırah Kanunu (hükümlerine 
göre ödenecek harcırah ve tazminatları karşı
lamak üzene mevcut veya yeniden açılacak ter-
'tiplere, «diğer tertiplerden lüzumlu 'münakale
leri yapmaya Maliye 'Vekili mezundur. 

(Bu hüküm mülhak bütçeler Ihakkında da 
tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — 1954 Malî yuh Muivazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (İD) işaretli cetvelin 
Başvekâlet kısmına, ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

KEÎiS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi cetvelle Ibirlikte 'reyinize 'arz e'diyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1954 Malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı '(R) işaretli cetvelin 
Başvekâlet kısmındaki 752 nci faslın Başve
kâlete ait formülüne bir Ibinek 'makam otomo
bili kaydı ilâive 'olunmuştur. 

REIÎS — Madde hakkında ssöz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arız .ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer 'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize iarz ediyorum. 
Kabul eldenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyetini açık reye arz 
ediyorum. 

4. — Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Kanununa ek kanun lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/1) [1] 

iREÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı? 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU <Trab-
zon) — Arkadaşlar, dört yıldan beri Türkiye 
ziraatinin ne hızlı (bir inkilşaf safhası ıgeçirmek-
te olduğunu memnuniyetle 'hepimiz [görüyoruz. 
Bu inkişafı temin eden, bilhassa ziraatimize 

fi] 4 sayılı matbua zaptın sonundadû", 
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traktörüıı taJtfbik edilmiş olması, daha doğru
su ziraate modern vasıtaların 'konulmuş olma
sıdır. Halkın çloik memnun olduğu bu inkişaf, 
ibâzı kimseler ağzından «l%te Türkiye'de motor 
yapılmıyor, traktör yapılmıyor, az zaman son
ra Türkiye traktör ımezarı haline gelecektir, 
traktör mezarı halime gelecektir, .şöyle olacak
tır, böyle olacaktır » gibi birtakım umumi efkâ
rı ıbulandıracak sözlerin söylenmekte olduğunu 
işitegelmekteyiz. 

Şimdi, Elhamdülillah memleketimizde trak
tör fabrikasının, bir hususi teşebbüse yardım 
olarak memleketimizde kurulmakta olduğunu 
görmekle hakikaten bahtiyarız. 

Basit görülen .bu kanun; Türkiye tarihinde, 
'biKhassa Türkiye 'nin ziraat talihinde bir dönüm 
noktama teşkil etmektedir. Bu bakımdan bu 
celsemizin Ibüyük ve tarihî bir kıymeti olduğu
na işaret 'etmek isterim. 

Traktör Fabrikasının Makine - Kimya Kuru
muna ait motor falbrikasının iştirak payı kar
şılığı olarak, kısmen veya tamamen, bir şirkete 
devredileceği da kanunda yazılı bulunmakta
dır. 

Burada, şu cihetleri öğrenmek isterim : Bu 
motor fabrikasının şimdiye kadar ne gibi âlet 
ve edevat yapmakta idi. Devir muamelesinden 
sonra ;bu a'lât ve edevatın memleket dâhilinde 
yapılması mümkün olacak mıdır ? 

İkinci mesele : Motor fabrikasında çalışmak
ta olan amelenin durumu ne olacaktır? 

Bu cihetler hakkında Hükümet malûmat ve
rirse aydınlanmış1 olacağız. Bu cihetleri Tİca 
ediyorum. 

REÎS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKlLl FETHİ ÇELİK-

BAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar; haki
katen, Tarakçıoğlu arkadaşımızın da ifade et
tiği veçhile, memleketimizde kurulması derpiş 
edilen trafktÖr ve ziraat makinaları fabrikası 
ve sanayii; Türkiye'nin sadece ziraatinde de
ğil, teknik vasıtalara ihtiyaç duyulan her ikti
sadi faaliyet şubesinde mühim vazifeler ifa ede
cek ve binnetice memleketimizin umumi iktisa
diyatında <bir dönüm noktası teşkil edecek ka
dar mühim bir vakıadır. 

Bunun 'bilhassa ımemleketimizin son dört 
yıl içerisinde geçirdiği 'büyük iktisadi inkişafın 
icaplarına göre kurulmasının, bugünkü iktisadi 
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faaliyete ayak uydurması bakımından, hususi 
bir ehemmiyet arzettiği aşikâr bulunmaktadır. 
Fakat bidayette'tayyare motoru imal etmek mak-
sadiyle kurulmuş olan ve son zamanlara gelince
ye kadar ıbüyük serm!ayeler yatırılmış bulunan 
bu müessesenin, iktisadi olarak çalıştırılması 
mümkün olamamıştır. 

Çünki istihsalinin, maliyetleri muayyen güm
rük himayesi arkasında geniş bir pazara dayan
ması itibariyle rekabet imkânlarına mâlik mal
lar olması lâzımgelirdi. Memleketin tayyare mo-
törüne olan mahdut ihtiyacı yanında, halen 
traktör cihazının çok geniş bir sahada kullanıl
ması keyfiyeti müessesenin, bugüne kadar oldu
ğundan tamamen başka bir şekilde, iktisadi icap
lara uygun olarak çalışmasını icabettirmiştir. 
Memleketimizde pazarı olan traktör imalâtı bu 
müessesede yapacak ve hattâ, mütehassısların 
tetkikleri veçhile, bu fabrika yakın bir gelecek
te ihraç imkânları dahi bulunacak olan iktisadi 
bir fabrika olarak vezife alacaktır. Bu bakım
dan vaktiyle tayyare motörü fabrikası olarak 
inşa edilen tesisler bu kanunla traktör, sanayii
ne kalbedilecek, yani gayriiktisadi olarak âtıl 
kalan servetler bu tarihten itibaren iktisadi ola
rak çalışmaya sevkedümiş olacaktır. 

Bunun mânası çok büyüktür. Halen yapmak
ta olduğu şeyler: Tayyare motörü - ki memleket
te piyasası son derece mahduttur ve iktisadi de
ğildir -, yol tesviye makineleri, birtakım yedek 
parçalar ve emsalinden ibarettir. Nihayet tay
yare motörü imali de, motörlerin en 'ince bir şek
lini, bir nev'ini teşkil etmesi bakımından ancak 
memlekette motor sanayiinin kurulması ve inki
şaf etmesinden sonra düşünülecek bir keyfiyet
tir. Ş'imdi, motor sanayii içerisinde, garp mem
leketlerinde yapıldığı veçhile, iktisadi icaplara 
uygun olarak bu hususun da genişleme ve geliş
me imkânları sağlanmış olacaktır. Sadece trak
tör imalâtı ile de iktifa edilmiyecek, mütehassıs
larımızın ifadesi veçhile bugün yollarımızın in
şasında kullanılan b'irçok makinelerin muhtaç 
olduğu yedek parçaların imali burada mümkün 
olabilecektir. 

Traktörün yanında birçok diğer makinelerin 
yapılması da mümkün olacaktır. 

Müessese nihayet Makina ve Kimyanın iştirak 
payı olarak anonim şirkete verilecektir. 

Hulâsa halen gayriiktisadi vaziyette olan 
fabrika, traktör san'ayiinjin kurulması ile beraber, 

— 97 — 



î : 6 9 .6 
Makina ve Kimyanın iştirak, payı olarak faaliyete 
geçirilecek iktisadi olarak çalıştırılmaya şevke-
dilmiş olacaktır. 

İşçilere gelince: işçilerimiz Umumi iş Kanu
nunun ve ona bağlı olarak çıkartılmış olan diğer 
kanunların hükümlerine tâbi olarak çalışmakta
dır. Şirketin muhtaç olduğu işçiler elbette bu
rada çalışan işçiler olacaktır. Muhtaç olmadığı 
işçiler için iş ve işçi Bulma Kurumu ile temasa 
geçilecek ve diğer iş sahalarındaki ihtiyaç bu 
•suretle temin edilecektir. 

Nihayet her hangi resmî bir fabrikada işçiler 
hakkında tatbik edilen hükümler ne ise halen 
bu kanun kabul edilmekle aynı hükümler bu iş
çiler hakkında da tatbik edilecektir. Endişeyi 
mucip hiçbir nokta yoktur. 

Zannederim Tarakçtoğlû arkadaşımızın öğ
renmek istedikleri hususlar bunlardan ibarettir. 
Başka noktalar varsa lütfen açıklasınlar, ben de 
tekrar arzı cevap edeyim. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim; 
fabrikanın hususi teşebbüs elinde işlemesi için 
atılmış oîan adımı sevinçle ve memnunlukla kar-
şılamamaya imkân yok. 

Yalnız burada bir mesele var; ben geçici mad
de üzerinde konuşmak istiyordum, fakat Sayın 
Vekilin izahatını dinledikten sonra, o meseleyi 
burada mevzuubahis etmeyi muvafık buldum. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından yapıl
mış olan siparişlerin durdurulmasından mütevel
lit zarar ve ziyan karşılığından bahsediliyor. Fab
rika hususi teşebbüs tarafından kurulup faaliyete 
geçinciye kadar demek ki fabrika âtıl kalacaktır. 
Böyle bir hisse sahip oldum. Fabrika neden 
âtıl kalıyor! iktisadi Devlet Teşekküllerinin yap
tığı siparişleri niçin yetiştiremiyor? Gayriikti-
sadiliği bugüne kadar bünyesinde mevcut olan bu 
müessese bu siparişlerden neden mahrum bırakıl
sın? Bende bu öyle bir endişe uyandırıyor ki', 
eğer iktisadi Devlet Teşekküllerinin sipariş et
tikleri birtakım malzeme varsa ve bunların imali 
yetişmiyecekse bu müesseseler kötü vaziyete dü
şebilirler. Bu siparişler içinde öyleleri vardır 
ki bunların dışardan temini, bugün türlü se
beplerden dolayı mümkün olamaz. Bu mümkün 
olamadığı için sipariş verilmiş olabilir ve fabrika 
bunu yetiştirmediğinden dolayı bu kanunun mu
ayyen maddesine dayanarak kendini kurtarır 
bu kanunun geçici maddesi buna imkân veriyor. 
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Fabrika faaliyetine pekâlâ devam edebilir. Hu
susi teşebbüs bu siparişleri ne zaman alacaksa 
o zaman kendisine devrettirir. Hattâ siparişleri 
de devralır. Ben endişe duyuyorum. Bu endi
şeyi iktisadi Devlet Teşekküllerinden sipariş ver
miş olanların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılan-
mıyacağma dair bir teminat beklediğimden ileri 
geliyor. Bu teminat verilirse mesele hallolur. 
Ricam budur. 

RElS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ F E T H l ÇELÎK-

BAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Cemal 
Kıpçak arkadaşımızın dediği şekilde muayyen bir 
maksat için, traktör motörü için kurulanı tesisin 
süratle bugünden yarma bir başka tesis haline 
getirilmesi mümkün değildir. Fabrika, bu kanu
nun meriyete girmesiyle beraber derhal Makina -
Kimya Endüstürisi • Kurumunun payı olarak 
Traktör Anonim Şirketine verilecek ve o tarihten 
itibaren traktör imaline çevrilecektir. Bu, za
man! meselesidir. Bu sebeple komisyonun tesbit 
ettiği veçhile kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
rica edilmiştir. Keyfiyet zamandan kazanmak 
maksadına matuftur. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin siparişlerine 
gelince; bu siparişlerini Makina - Kimya Kurumu
nun diğer fabrikalarında yapılması temin edil
miştir. Bu arada Millî Savunma siparişleride 
mevzuubahistir. Bunların diğer iktisadi Devlet 
Teşekkülleri siparişleri meyanmda, muayyen kı
sımlarının müstaceliyet arzedenleri ve etmiyen-
leri de dikkate almak suretiyle, bu tesis dışındaki 
imkânlardan faydalanarak cevap verilmesine gay
ret olunacaktır. Bu bakımdan kanun tasarısının 
kabul edilmesiyle beraber arkadaşımızın ileri sür
müş olduğu endişelerin hiç birisi bahis mevzuu 
olmayacaktır. Maruzatım bu kadardır. 

REİS — Mustafa Zeren, 
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Efendim, 

motor fabrikası biliyorsunuz Türk Hava Kuru
munun Makina ve Kimya'ya devretmiş olduğu 
tesisler arasındadır. Motor fabrikasının böyle 
bir şirkete devredilmesini, emin olunuz ki, biz
zat bu işle biraz ilgili olmaklığım dolayısiyle, 
sevinçle karşılarım. Yalnız üzüldüğüm bir tarafı 
vardır, onu da arz etmeden geçemiyeceğim. 

Bu fabrikayı biz Makina ve Kimya'ya 
devrederken işçilerin hukuku üzerinde durama-
mıştık, mevcut mevzuat onu karşılar diye dü
şündük. Fakat görüyorum, gelen kanununda da 
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bu işçiler hakkında gerek Türk Hava Kurumun
daki hizmetleri ve gerekse devredilen Makina 
Kimya Endüstrisindeki geçen hizmetleri üzerin
de asla durulmamıştır. Filhakika Sayın Vekilin 
burada ifade ettikleri gibi bunlar îş Kanunu 
hükümlerine tâbi olacaklardır. Bu işçiler, biz iş 
veremediğimiz takdirde, îş Bulma Kurumuna 
müracaat edecekler, kendilerine bu kurumlar iş 
temin edeceklerdir. Halbuki bu işçiler senelerce 
bu fabrikada çalışmış namuslu, çalışkan, fera
gatli insanlardır. Bu itibarla ben bu yolun doğru 
bir yol olduğuna kani değilim. 

Takdir 'buyurursunuz ki Makina - Kimya 
Endüstrisi Kurumu kendi hususi kanununa göre 
işçilere muamele yapmaktadır. Bu itibarla Hava 
Kurumunda geçen hizmetleri bu kurum hiçe 
saymaktadır. Aynı zamanda Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunda geçen hizmetleri de hiçe 
sayılacaktır. Adeta bir müesseseye yeni bir işçi 
alınmış gibi muameleye tâbi tutulacaktır ki bu 
hal, gadirlerini mucip olur. Hakikaten bu işçiler 
bu sanayide çok çalışmış kimselerdir, bunların 
emeklerinin zıyaa uğramaması için maddeye bir 
fıkra ilâvesi için Komisyonun geri almasını is
tirham ediyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Gayri-
iktisadi olarak • kurulmuş bir fabrikanın ikti
sadi emeller takip edecek bir hususi, iktisadi 
teşebbüse devredilmesini bu memleket iktisa
diyatına hâkim kılınmış olan yeni zihniyetin 
muvaffak ilk eseri sayarız. Yalnız, iftihar edi
lecek olan bu ilk adım ve bu ilk teşebbüs ka
nunun ikinci ve üçüncü maddelerinin tahli
linde beni ufak bir tereddüde düşürdü. Bu te
reddüdü izale etmek ve düşüncelerimi burada 
anlatmak mecburiyetindeyim. 

Kanunun ikinci maddesinde bu fabrikaların, 
Maliye ve İşletme Vekâletleri ve Umumi Mu
rakabe Heyetinden seçilecek üç salahiyetli zat 
tarafından kıymet takdir edilmek suretiyle sa
tılacağı ve bu kıymetin de iktisap kıymetin
den farklı olacağı söyleniyor. 

Üçüncü maddede ise bu takdir edilecek kıy
metin muhakkak surette iktisadi kıymetinden 
ziyade olacağına dair bir delâlet vardır. 

Bu madde : (İkinci madde gereğince tesbit 
ve takdir olunacak değerle devredilecek veya 
satılacak fabrika ve tesislerin iktisap bedeli 
ile bu değerleri arasındaki fark devir veya sa-
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tışm tahakkuk eylemesi halinde kurumun öden
miş sermayesine ilâve olunur.) diyor. 

Şimdi böyle bir tesisin hususi bir teşebbüs 
tarafından iktisadi düşünce ile satmalmabil-
mesi için kıymetinin hakikaten iktisadi olması 
icabeder. 

Bizim tam mânası ile kanunen salâhiyet 
verdiğimiz bu üç kişilik heyet ne suretle bir 
değer takdir edecekler? Acaba hakiki değerin 
üstünde bir değer mi takdir edecekler, yoksa 
hakiki değerin dununda bir değer mi takdir 
edecekler? Tamamen açık bir salâhiyet veri
yoruz. Bu 3 kişilik heyetin takdir edeceği de
ğeri bir daha revizyone etmek, onun üzerinde 
dönebilmek imkânını ortada bırakmıyoruz. 
Eğer bu heyet, kıymetin hakiki değerinin üs
tünde bir değer takdir ederse iktisadi olarak 
düşünecek olan her hususj teşebbüs bu fabri
kayı satmalmaktan feragat edecektir; fabrika 
alâhalini muattal bir halde. kalacaktır. Eğer 
dununda bir fiyat takdir edecek olursa biz 
Devlet malını hususi- teşebbüse devrederken 
aşağı fiyatla nakletmiş, devretmiş bir duruma 
düşeceğiz. Binaenaleyh bu noktanın aydınlatıl
ması lâzımgelir kanaatindeyim. Eğer bu nokta 
hakkında vuzuhlu bir fikir vermiyecek olur
larsa, belki de hususi teşebbüs, şu kanunla hu
susi teşebbüse devretmek imkânını hazırladığı
mız bu tesislerin satmalmasını düşünecek-veya 
satmalmıyacaktır. 

REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Z,onkuldak) — Tekrar 

saz aldım, özür dilerim, ben bir türlü ta'tmin 
edilemedim. 

Bir fabrika var, 'bu fabrika gayriiktisadi ça
lışmaktadır, Fakat Devlet teşekküllerinden ve 
Millî Müdafaadan birtakım siparişler almıştır. 
Şimdi bu, almış olduğu siparişleri yapa-mryacak, 
taahhüdünü ifa edemiyecektir. İçte ben bunun 
sebebini anlıyamıyorum. (Başka müessese yapa
cak sesleri). 

Burada öyle bir mükellefiyet yoktur, [hemeıı 
hazır mı? Başka müessese kurulmuyor. O mües
sesenin 'kurulması gecikince, onun geciktiği 
müddet kadar sipariş ifa edile'miyecektir. Sipa
rişlerin maihiyeftini bilmiyorum, fakat o müesse
seler bunları hariçten temin edememişlerdir ve 
'bunları hariçten temin edemedikleri için bu mü
esseseye bu siparişi vermiştir. Bu siparişlerin 
durumu ne olacaktır öğrenmek isterim, endişem 
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buradadır! Sipariş var mı, yok mu bilmiyîorum. ! 
Sipariş yok ise maddeye de lüzum yoktur; Eğer 
var ilse bu takdirde başka bir müessese bu
nu ifa edecektir. Başka bir müesseise faibrika-
nın faaliyetini devralıyor mu? Almıyorsa bu si
parişler kalacak demektir. Ben bu bakımdan tat
min edilmek isterim. -• 

REİS — Açık oya arz edilen bir, iki, üç numa
ralı lâyihalar hakkında reylerini kullanmıyan
lar lütfen kullanımlar. 

Buyurun işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ FETHİ ÇELİK-

BAŞ (Burdur) — Zeren arkadaşımız vaktiyle 
Hava Kurumunda iken çalışan arkadaşlardan, 
•memur, müstahdem ve personelden bahsettiler. 
Bu kalbîl işler ıclagelmektedir. Bunlar umumi 
hükümler içerisinde muamele görürler. 

ıValktiyle Türk Hava Kurfumunıa ait lolıam bir 
•tesıiıs 4 milyon küsur liraya Makime ve iKim,ya 
Endüstrisine devredilmiiştir. Bugün bünyesi îkf-
tisadi Devlet Teşekkülü olmaktan çııkıacak bir 
anonim şirkete iltihak edecektir. Bunlar uöıu^ 
:mi hükümler dairesinde halledilecek işlerdir. 
Esasen bu gibi kaınfiınılarıda hususi hükümler 
sevk .edildiği takdirde, Dülger arkadaşıımın! da 
dediği gibi, ilende, bu nıevidenj şirketlere iştira
ki ıbekljemiılen< hususi firımıalar <eıllbette çekinme
lerini, iştirak etmemelerimi, ıkafbui etımıeınıeleri-
ni mucip 'olacafctıır. Evvelâ hedefimiz, bu ıtesis*-
lerin>, -evvel emirde (ve süratle mümkünı olduğu 
kadar iktisadi mevzularda çalışmasını teımin et
mek ve traktör saimayiinde çalışacak bir1 ano
nim ortaklığa, faıbrilkaınınn/ kıymetini takdir et- | 
mek iSiurıetiylıe, devnetım'ektir. Bunu tahakkuk et
tirmek içtim ıdaha birçok yoılılar ortaya çılkaibi-
lir. Kaldı ki bu tesisler anonim şirkete devre
dilecektir, nesırmi Devlet mües^esesiınıe değil. 
Diğer taraftan Kıpçak 'arkadaşımızın işarıe^' et
tiği mahzur yine yoktur. Devlet İktisıadii Te-
şekıkülleırinıden Makime ve Kimya Enstitüsü Kû -
ranmuı fabrikaılarana yapıılmak üzere verileni si-
pariışlerin kâffesi kurumun diğer fabrikalarıiına j 
devredilmiştir ve onarlarda zamanımda imal IOIU-
macaktır. Devlet İktisadi Teşekküllerimin/ za
man/ kayhetımefc gibi bir endişeleri yoktur. 
Sadece Millî Müdafaanın (bir siparişi nnevzuu-
bahistir ki şimdi airkadaşlaramdan aüJdıığım mialu- j 
mata göre o ıda siparişe bağlammaıştır. Şu hailde l 
hüküm niçita) Ikıoınamuştur? Hüküm, ımüesısıesele-
riım hükmi şahsiyeti ioaıbı verileni siparişlerde' 
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bir fiyat farkı ola,cak ojuınaa, bu farMıaırıia, 
Makime ve Kimyanunj bu müesseselerinin! ziımme-
tinde kalmaması ve siparişi veremler ve alam-
Jıar arasında hallediiltaiesıi maksadiM temin 
için konulmuştur. Aksi takdirde şirkete devir 
«sasımda Makime ve Kihıyaıruıln iktiisıap bedeli olanl 
üçümcü maddede yazıih kıymetten daha üstün; 
bir kııymıet takdiri halimde bu kıymete ibu f ark
larımı dıa ifEvesi suretiyle; şirketi daha büyük bas
kı .altımda bulundurmak gibi ıbir durum hâsı! 
olaicakıbw\ Madde, şirketin böyle .bir tereddüde 
düşmıesıini önlemliye de ımüsıaittir. Oerelk iktisa
di Devlet Teşekküllerinin siparişleri, gerek Mu-
vazenıe» Umumiye dem Millî Müdafaamnn/ sipariş
leri, müddetimde yapıılmak üzere konturaıtılara 
bağlanmıştır. 

OPiyat farkları, Makime ve Kimiyanum bu tesis
lerime izafe ©dilmesin, diğerleri üzerimde tekr 
sif edilsinı, bunu mümlküm kılmak içimdir. 

Memur ve işçiler hakkımdaki arzum demin
ki mâruzatumdan ibarettir. 

Bahadır Dülger'in noiktai mazıa-n varittir. 
Devir kıymetinden! daha yukarı bir kıymet tak
dir 'edilebilir. Mütehassi'slarıimızını yaptıkları 
tetkiklere göre anonim şirket iştirak payına 
mahsubedilmek üzıere devir imkânı hâsa! ola
cağıma göre, vaktiyle dört mıilyoın lira •olan/ te
sislerde bugünkü piyas'a kıymetine göre Ibir faz
lalık hâsaH olmuşsa1 ıbu faalalılktanı Mıalkinıe ve 
Kimya Endüstrisinin de istifade .etmesi .elbette 
iâzımdıır. Makine ve Kimya Kurulmunıa devir 
feıymietleri üstünde bir kıymetle amonim şirket 
sermaye iştiraki üussesimıe mahsuibedilmek 
üzıene bumu alıyorsa, hotbehot 'devir kıymetinim 
verillmjesütnji Mebetaueto Maki*me ve Kiimyaı Emdüs-
trisi sermayesimi daha da zıa'fa duçar 'etmek 
olur k i sıermaye vaziyeti ve ımaılî durumu ha
len buna müsait değildir. Mâruzatum budur. 

REİS — Açık oya arz edilen birinıci, ikinci, 
üçüncü ıkanıunı lâyihalarıma rey venm'e muamıelie-
si ısıoma 'öramdıştir. ,, / ' f i 

Buyurun Hadi Hüsımam. 
HADİ KUSMAN (İstanbul) — Efendim, 

ikinci maddede devir heyetinin teşekkül tarzı 
gösterilmiştir. Bu heyet diğer birtakım mües
seselerin mevcutlarını devre ait kanunlarda mü
masillerine kolaylıkla tesadüf edilecek bir he
yettir. Binaenaleyh bir kere (Maliye Vekâleti 
Hazineye tasarruf etmesi bakımından, İşletme-
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ler Vekâleti alâkadar vekâlet olması bakımın
dan, Yüksek Murakabe Heyeti de Ibütün bu 
Devlet emvalinin murakabecisi 'bir müessese ol
ması itibariyle ibu üç müesseseden teşekkül et
miş olan heyet 'bu 'kıymetleri takdir 'edecektir. 

3 neü maddeye gelince şunu tazammun ve 
istihdaf ediyor: Eğer iktisap kıymetinden faz
la ıkıymet takdiri İbu vaziyeti bulgun vtârit de
ğildir. Bunu dört milyon liraya aldılk. Bu 
.gayrimenkulun Ibugün altı milyon lira değerin
de olduğu ifade edilmektedir. İktisadi kıyme
tinden fazla bir kıymet takdir «ederse aradaki 
farkı Makina Kimya Endüstrisi /kendisine ser
maye 'kaydedecektir. 

Üçüncü madde İle istihdaf 'edilen gaye 'bun
dan ibarettir. 

Geçici 'birinci maddeye «gelince; geçici bi
rinci maddenin maksadı şudur; bu, işliyen ve 
devamlı 'bir faaliyet (gösteren bir müesses'edir. 
Bunu faaliyetinin muayyen bir anında durdura
cağız ve bu sahada kalmak üzere yeni şirketin 
sermayesine, mevcuduna Makina 'Kimya En
düstrisi [hissesi olarak ilâve edeceğiz. 'Tasavvur 
edelim ki, İbu fabrika 'Devlet 'dairelerinden 8 -
10 ay vâde İle bu siparişleri almış 'olsun. Fara
za yüz bin matara siparişini almış olsun. Birin
ci ımaddenin istihdaf ettiği hükme göre, bir ta
raftan sipariş müsaadesini vereceğiz, bir taraf
tan da tabiî iştigal sahasından başka işlerle 
meşjgul olacak ve ibu o 'şiriketin mevcudu meya-
nma (girecek; nihayet sipariş aldığı yüz bin 
mataranın imaline de kendisini mecbur edece
ğiz, şeklinde 'bir şey bahis mevzuu değildir ar
kadaşlar. Eğer bu müessese devir tarihinde 
aldığı mataralardan 80 binini yapmış da 20 bi
nini yapamamışsa bu vaziyette sipariş yapan 
müessese karşısına çrkıp «siparişi tamamla, ak-
ısi halde zarar, ıziyan ve tazminat dâvası açaca
ğım» diyemiyecektir ve bu madde bunu temi-
nen konmuştur. Ama bunu yapamaması da bir 
şarta bağlıdır. Bu vaziyet neden mütevellit 
olacaktır? ıSiparişin kısmen veya tamamen ve
ya zamanında yerine ıgetirilmemıesi bu fabrika 
ve tesislerin kiralanması, (satılması veya 'dev
rinden veya bu maksatlara matuf (hazırlık dev
relerinde (bulunmaktan tevellüt ederse o zaman 
bu noksanı tamamlamakla mükellef olmıyaeak-
tır. Yoksa henüz devir yok, nazırlık yok, du
ruyor ve yapmıyor. Devir muamelesi yapılma
mış,, fakat fabrika bu kanunun icalb ettirdiği 
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şekilde faaliyetini durdurmuşsa. Madde tamâ-
miyle bunu istihdaf etmektedir. Bu itibarla 
arz ettiğim gibi bu kanunun icabı olarak eğer 
fabrika faaliyetini durdurur ve taahhütlerini 
yapamaz ve bu taahhütleri veren müesseseler 
de onun karşısına dikilirse kendisinden «niçin 
yapmadın, taahhüdünü kanun muvacehesinde 
neden ifa etmedin» diye her hangi bir zarar ve 
ziyan istenmesin için birinci madde vaz'edil
miştir. 

Geçici maddenin istihdaf ettiği mâna tama
men bundan ibarettir. 

REİS — Mahmut Ooloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim; gerek ilgili bakan arkadaşımın, gerekse ko
misyon sözcüsü arkadaşımın izahlarına rağmen 
ben muvakkat birinci maddenin metnini hukuk 
anlayışı bakımından uygun bulmadım. Demek-
ki böyle bir tesisi bir kanunla devretmek istedi
ğimiz zaman onunla taahhüde girişmiş, ona iş 
vermiş, ona sipariş vermiş olanların hakkını, hu
kukunu düşünmeden bir kanun maddesiyle; 
«mademki başka bir şekle sokuyoruz, bundan 
sonra- mevcut siparişleri, taahhütleri olduğu yer
de bıraktım, başka bir şey istiyemiyeceksiniz» di
yeceğiz. Böyle bir kanun maddesi tanzim et
mek, tedvin etmek bilmiyorum, hukuk anlayışı 
ile ne dereceye kadar kabili telif olur?. 

Bakan arkadaşım diyor ki: «Bu maddeyi bu 
şekilde getirmekten maksadımız esas itibariyle 
her hangi bir siparişi ihlâl etmek için değildir. 
Açıkta kalmış her hangi bir sipariş mevcut de
ğildir, bunun icaplarını bulduk, usulünce neti
celendirilecektir.» O halde, bu maddeye lüzum 
yoktur. 

«Bir ticari anlaşma ile sipariş vermiş olan 
b'ir kimseyi tatmin edecek diğer ticari bir yol 
bulunabilir, ama, ufak tefek gecikmeler olabilir, 
veya fiyat artışlarından dolayı zarar ziyanlar 
mevzuubahis olabilir, işte bu madde onun içindir» 
deniyor. Bu madde, böyle bir anlayışa cevap de
ğildir. Madde açıktır, sarihtir. Madde diyor ki: 
(Kurumun, Devlet daire, teşekkül ve müessese
lerine karşı olan ve birinci maddedeki fabrika 
ve tesislerle ilgili bulunan taahhütlerini kıs
men veya tamamen veyahut zamanında yerine 
getirmezse...) Böyle bir esbabı mucibe mevcut 

'değildir. Ama aşağıda bir şart koşmuştur. 
Diyoruz ki, bunları yapmaması gelişi güzel 

1 değil de şu sebepten ileri gelirse, yani kiralan-
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masından, satılmasından veya devrinden ileri [ 
gelirse... 

Efendim, kiralanması, satılması veya devre
dilmesi sipariş vermiş olanı ne alâkadar eder? 
Yani bir tesisi kiralıyoruz, devrediyoruz veya sa
tıyoruz dediğimiz zaman ticaret hukuku ile il
gili mesailde böyle bir kanun maddesiyle umu
mi ahkâma istisna koymayı doğrusu kabul etmi
yorum. Komisyonun bu madde üzerinde daha 
hassasiyetle durmasını bilhassa rica ederim. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜS

MAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; bu 
mevzu hakikaten Bütçe Encümeninde konuşul
du, hattâ bâzı arkadaşlarımızdan itiraz eden
ler de bulundu. Fakat dikkat edilirse bu mad
denin sahası yalnız Devlet daire ve teşekkülle
rine şâmildir. Bunun dışında belediyeler, husu
si idareler, hususi ve hükmi eşhas tamamen bu
nun dışındadır. Yani yalnız Devlet dairesi bir 
sipariş vermiş ve bu müessese; birinci madde 
ile vereceğimiz veya teklif edilen salâhiyete is
tinaden, fabrikasının şirkete katılma payı ola
rak devredilmesinden dolayı, bu siparişi bu ta
ahhüdünü tam olarak yerine getiremezse Dev
let dairesinin bunun karşısına çıkıp da bir şey 
istememesi esasına istinadedilmektedir, dâva 
bu noktaya münhasırdır. Meselâ Sümerbank bir 
sipariş vermiştir, Sümerbank resmî bir Devlet 
teşekkülüdür, ayrı bir şahsiyeti vardır, Askerî 
Fabrikaların ayrı bir şahsiyeti vardır, fakat 
bunların heyeti mecmuası Devlet patrimuvanı-
na dâhil olduğu için, bu noktadan komisyonu
muz da, bu mahdut kayıt ve mâna ile Hükü
metin teklifini kabul etmekte bir mahzur gör
memiştir. Takdir Yüksek Heyetinizindir efen
dim. 

REİS — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Sarfına

zar ettim. 
REÎS — Hadi Bey, buyurun. Bir sual var. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Mad

dede (müessese) tâbiri olduğuna göre patrimu-
anın mânasını anlıyamadım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜS
MAN (İstanbul) — Devlet, daire teşekkül ve 
müessesesi; Sümerbank, Karacabey Harası v£ 
müessesesi gibi Devlet patrimuvanma dâhil 
olan teşekkül ve müesseseler. 
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REİS —• Buyurun Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Ben de 

işçilerin hukuku üzerinde duracağım. Mustafa 
Zeren arkadaşımız bu mevzua temas ettiler. Ba
kan verdikleri cevapta işçilerin haklarını umumi 
İş Kanunu hükümlerinin sağladığını beyan etti. 
Bu cevap bendenizce kâfi değildir. Sebebi şu
dur: Makina •• Kimya Endüstri Kurumu bu ka
nunla bütün haklarını anonim şirketlere dev
retmektedir. Anonim şirket ise yeni bir teşek
kül olduğu için kanunen aynı işçiyi kullanma
ya mecbur değildir. Bu takdirde İş Kanununun 
.13 ve mütaakıp maddelerine göre işçinin M. ve K. 
E. Kurumundan tazminat istemesi lâzımgelir. 
Böyle bir dâva ile mahkemeye gittiği zaman; 
ben mesul değilim, çünkü kanunla devrettim, 
senin vazifene ben nihayet vermedim, kanun 
nihayet verdi diyerek mesuliyetten leberri ede-
'bili. Bu bakımdan işçilerin M. K. E. Kurumun
dan olan haklarının mahfuz olduğuna dair ya 
kanuna bir madde ilâvesi veya komisyon söz
cüsü tarafından bu hususta burada bir beyanda 
bulunulması zaruridh. 

REİS — İbrahim Kirazoğlu, 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh-

terem arkadaşlar^ hakikaten ehemmiyetli bir me
selenin bu gün temelini atmaktayız. Bendeniz 
Muhterem Vekil Beyefendinin ve sözcü arkadaşı
mın bir iki noktadaki beyanı üzerinde dikkatle
rini çekmek istedim. Filvaki bu kadar güzel bir 
teşebbüsün kuruluşu sırasında öyle görüyorum ki 
bu anonim şirkete iştirak edecek olan firmaların 
karışsmda biraz fazlaca tavizkâı görünüyoruz. 
Sebebini kısaca şu iki nokta ile arz etmeye mec
burum: 

Vekil Beyefendi devir bedellerinden ve bil
hassa iktisap bedellerinden bahsettiler. Ve bu 
arada Mustafa Zeren arkadaşımız, Hava Kuru
mundan devredilen fabrikalara işaret ettiler. 
Filvaki 4 - 4,5 milyon liraya Hava Kurumundan 
devredilmiştir; fakat haddi zatında bu rakam 
ne fabrikanın hakiki değeri idi, ne de kuruma 
olan iktisap bedeli idi. Kurumun muayyen bir 
borcu vardı. Bu borç kapansın ve bu fabrika be
delsiz olarak Devlete intikal etisin içki bu devir 
yapılmış ve bu fabrika verilmişti. 

Aşağı yukarı bu iktisap bedeli mevzuubahis 
olmasaydı bu noktadan böyle bir ilham alarak 
konuşmak lüzumunu da hissetmiyecektim. 4 - 4,5 
milyon diye bahsedilen bu devir bedeli Hava 
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Kurumundan, Makina - Kimya'ya devirden evvel 
20 - 30 milyon arasında mevzuübahis olmuştu. 
Hava Kurumunun bizatihi iktisap bedeli ise yine 
hesaben bu rakamın çok üstündedir. 

Hadi Hüsman arkadaşımız altı milyon ile 
ifade ettiği içindir ki bu hususta dikkati çek
meye mecburiyet hissettim. Eğer biz bu fabri
kanın Hava Kurumuna veya Makine ve Kimya 
Endüstrisine, iktisaplarını göz önüne alarak, bu' 
haleti ruhiye içinde şirkete devretmek gibi, 
yani kendine ortak ariyan, malını ne bahasına 
olursa olsun ortaya koymak istiyen bir kimse
nin haleti, ruhiyesi içinde görüyorum. Kıymet
leri ucuz göstererek vaziyeti ortaklara cazip 
göstermek ruh haletini arkadaşımızın endişesi 
gibi ben de endişe ile karşıladım. Hatırımızda 
kaldığına göre vaktiyle bu tesislerin kıymeti 
çok yüksekti, 20 - 30 milyon raddesinde gös
teriliyordu. 

Vekil Beyefendi piyasa kıymetinden bahis 
buyurdular. Burada dört buçuk..milyon lira de
diler, altı milyon liradan bahsedildi. Anlaşma 
vasatım hakiki kıymetlere yakın aramalıyız. Bu 
noktada sadece Hükümetin dikkatini çekmek 
gibi bir maksatla huzurunuzu tasdi ettim. 

RElS —• İşletmeler Vekili buyurun. 
İŞLETMELER VEKİLİ FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) •—• Muhterem arkadaşlar, bâzı arka
daşlarımız daha çok maddelerle alâkalı beya
natta bulundular. Fakat bir kısım arkadaşları
mız da - ezcümle son konuşan Kirazoğlu arka
daşımız - bilhassa işin prensibi üzerinde dur
dular. Bu tayyare motörü fabrikasının bizzat 
Hava Kurumuna mal oluş bedelini bizim Ma
kine Kimya Kurumuna yedi küsur milyon lira 
olarak bildirmişlerdir. Ve iki fabrika da dört 
milyon üzerinden Türk Hava Kurumun
dan devralınmıştır. Bunun bir zaman Hazineye 
parasız olarak devredilmesinin istendiği gün
leri unutmıyalım. Durum budur. 

Yalnız fabrikaların kıymetini tâyin eden 
husus, Kirazoğlu arkadaşımızın dediği gibi, 
maliyet bedelleri değildir. Hele motor fabri
kası gibi memlekette sürüm imkânı olmıyan bir 
fabrikanın, hususi bir teşebbüs tarafından tay
yare motörü imali için mubayaa edilmesi müm
kün değildir. Fabrikalar imal ettikleri malların 
kıymetlerine göre kıymet kazanırlar. İmal ettik
leri malın sürümü varsa o fabrika tutunur, imal 
ettikleri malda sürüm yoksa o fabrika para et-
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mez. Esasen arzettim, tayyare motörü fıabrikası 
iktisadi icaplara uygun olarak tesis edilmemiştir. 

: O bedeller üzerinden, bugünkü kıymet konjonk
türü içinde, hususi teşebbüs kıymet vermez. Bu 

' demek değildir ki fabrikayı haddi lâyıkı olan be-
' delden daha düşük bir bedelle anonim şirkete 

devredelim. Buna mânıi olmak için üçüncü 
madde konulmuştur. Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun sermaye ve malî vaziyeti fabrikayı, 
haddi lâyıkmda görülen bir bedelden daha dun 
bir bedelle ortalığa devretmeye müsait değildir. 
Bu itibarla Maliye Vekâletine, Makina Kimya 
Endüstrisi Kurumunun bağlı bulunduğu bir ve
kâlet olması itibariyle İşletmeler Vekâletine ve 
yıllar ve yıllardır bu müesseselerin teknik idari 
ve malî murakabesini Başvekâlete bağlı olarak 
ifa eden Umumi Murakabe Heyetine bağlı birer 
arkadaşın iştirakiyle bir kıymet takdir edilecek 
olursa, bunun çok veya azlığı hakkında bir iddia 
da bulunmaya imkân yoktur kanaatindeyim arka
daşlar. Bu itibarla İbrahim Kirazoğlu arkada
şımızın endişeleri ve kasıt bu lâyihada mevcut 
değildir1. 

Memur ve müstahdemin kadrosuna gelince; bu 
kabîl devirler bilhassa küçük müesseselerde cari 
olduğu zaman bunların ahkâmı umumiyeye tâbi 
olması kadar tabiî bir şey yoktur. Maahaza takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Tasarıya istediğiniz şe
kil verilebilir. Fakat Makina Kimya Kurumunun 
binlerce müstahdemi vardır. Elbette bu devirde 
açıkta kalacak bir arkadaş olursa, teşekkülün di
ğer taraflarındaki münhallerden birine evvelâ bu 
vatandaş yerleştirilir. Bu, kanun hükümlerin
den olmasa dahi ahlâk hükümleri icabıdır. Ni
hayet bu o müesseseye karşı Makina Kimya En
düstrisinin birtakım mânevi vecibeleri icabı te
lâkki edilmesi lâzımgelir ve umumi hükümler dı
şında kalabileceklerin miktarı da zannedildiği gi
bi çok değildir, gayet mahduttur'. 

Resmî bir banka, bir yerdeki bir şubesini ka
patırsa oradaki memur ve müstahdeminim her 
halde açıkta bırakmaz bir başka yerde kendilerine 

| vazife verir. Burada da aynı şekilde, aynı işçiye 
ihtiyaç vardır. Ahkâmı umumiyeden ayrılarak 

: hususi kanunlar tedvin etmek, esasen kanun tek-
j n'iği bakımından olduğu kadar, tatbikatta da za-
ı ten bu gibi endişelere mahal vermiyecek şekilde 
: yürütülmektedir. Bunun için bu hususta bir 
| şey düşünülmemiştir. Maahaza takdir Yüksek He-
i yetindir. 
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BEÎS —Cemal. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, çok hayırlı bir teşebbüsün arifesinde 
bulunduğumuz için bendeniz de, benden evvel 
konuşan arkadaşlarım gibi, elbette büyük bir mem
nuniyet içinde bulunuyorum. Maruzatımın, Hü
kümetimizin bu hayırlı teşebbüsünü bir an için 
dahi olsa sekteye uğratacaktır mülâhazasında 
bulunulmamasını peşinen arz etmek isterim. An
cak Sayın* Vekilimizi defatle dinlemiş bulunu
yoruz; Müfit arkadaşımızın vazıhan ortaya attığı 
tereddütleri izale edecek şekilde bir beyanda 
bulunmadılar. Hükümet ve komisyon sözcüsü ar
kadaşlarımız burada çalışan işçilerin durumunu 
vazıhan belirtmemişlerdir. Bendeniz Kocaelinde 
bulunuyorum, Kocaeli 'nde birtakım işletmeler 
vardır ki bu işletmelere, bu müesseselere yeni iş
çi koyabilmek için ne kadar çok müşkülât çek
tiğimizi biz biliyoruz. Burada açıkta kalacak iş
çilerin, Müfit arkadaşımızın belirttiği gibi bir 
hak talebinde bulunmalarına imkân kalmıyacak. 
îşçi arkadaşlarımızın adedleri bin, iki bin, aile-
leleri ile birlikte beş bin, on bin olacaktır ki, 
bunların ıstıraplarını bertaraf etmek İşletmeler 
Bakanlığınca mümkün olamıyacaktır. 

Bu bakımdan gerek işçilerin ve gerekse müs
tahdeminin durumlarını bir nebze tebellür ettir
mek için, benden evvel konuşan Zeren arkadaşı
mız gibi bendeniz de kanun lâyihasının encüme
ne iadesini rica ve en kısa bir zamanda ve daha 
müspet bir şekilde yeniden tedvinini arz ve tek
lif etmekteyim. 

EEÎS — Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜFÎT EEKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, tekrar huzurunuza çıktığım için 
özür dilerim. 

Makine ve Kimya Kurumunun diğer teşek
külleri vardır, elbette açıkta kalacak olan kim
seleri yerleştirecektir. Bakan ve sözcü Makine 
ve Kimya Kurumunun devrinden dolayı, açıkta 
kalanları devir alan yeni şirketin istihdam ede
ceğine dair açık bir beyanda bulunmadılar. Yeni 
şirket bu kanun hükümlerine tâbidir, şüphe yok 
ancak açıkta kalan işçiler Makine, Kimya Ku
rumundan îş Kanunu hükümlerine göre tazmi
nat talep edebilecek mi, edemiyecek mi?. Bu hu
susta kanunda sarih bir hüküm yoktur. îş Ka
nunu hükümleri filhakika tazminat hakkı tanır. 
Ancak açılacak dâvada Makine ve Kimya Endüs-
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| trisi Kurumu haklı olarak şu tezi dermeyan ede

cektir, diyor ki, «Ben kanunla devrettim. Ka
nunla devrettiğime göre işçinin haksız olarak 
işine nihayet vermiş değilim. Bu bakımdan taz-

I minata muhatap olamam» böyle dediği zaman 
mahkeme ne yapacaktır? Bu nokta açıkta (kalı
yor. Gerek komisyon sözcüsünün, gerekse Sayın 

I Bakanın verdikleri izahat tatminkâr değildir. 
Benim arzım, (Bu şekilde vazifelerine nihayet 
verilmek suretiyle işlerinden çıkarılan işçiler îş 

I Kanunu hükümlerine göre kendisini evvelce is
tihdam eden Makine ve Kimya Endüstrisi, aley
hine mahkemede tazminat dâvası açabilirler ve 

i haklarını arıyabilirler) diye bir hüküm kon
malı veyahut haklarının mahfuz olduklarına dair 

[ sözcü veya bakan burada sarih bir beyanda 
| bulunmalıdırlar. Bu beyan zabıtlara geçeceği için 

ilerde mahkeme bu hususta doğacak ihtilâflar ön-
I lenir ve umumi hükümler ve îş Kanunu hüküm-
j leri dairesinde ihtilâf halledilir ve işçinin hak-
i ki tanınır. Bu nokta açıkta kalıyor. Bunun açık

lanmasını rica" ediyorum. 
EEÎS — Başka söz istiyen yoktur. Madde

lere geçilmesini reyinize arzediyorum: Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Komisyon mazbatasında kanun lâyihasının 
j müstaceliyetle görüşülmesi teklif edilmektedir. 

Bu teklifi reyinize »arz ediyorum'. Kanun lâyiha-
| sının müstaceliyetle görüşülmesini kabul eden-
j 1er lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler .... 
I Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

! 5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna ait Motor Fabrikasının ve bu fafcri-

I ka ile ilgili tesislerin tralktör sanayii ile mieşgul 
olmak üzere Türkiye'de kurulacak Anonim şir
ketlere, İşletmeler Vekâletinin teklifi vte İcra 

i Vekilleri Heyetinin kararı ile kısmen veya ta-
mamen kiralanması veya satılması veyahut ku-

I rumuni iştirak payı karşılığı 'olarak devri caiz
dir. 

! EEÎS — Madde hakkında söz istiyen yo(k-
j tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
j edenler ... Etmiy enler ... Birinci madde "kalbul 
I edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bilinci maddede yazılı fab

rikanın ve bununla ilgili tesislerin devir veya 
satışa esas olacağı kıymeti, Maliye ve İşletmeler 
Vekâletinin ve Başvekâlet Umumi Murakabe 
Heyetinin seçecekleri birer tenis ilcinin iştirak 
edeceği bir heyet tarafından tesbit ve takdir 
olunur. 

REİS — Madde hakkında söz ist'iyeaı y\.fk-
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler ... E'tlmiyenler ... İkinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci madde gereğince tesbit 
ve takdir olunacak değerle devredilecek veya sa
tılacak fabrika ve teslislerin iktisap bedeli ile bu 
değerleri arasındaki fark devir veya s)atışm ta
hakkuk eylemesi halinde kurumun ödenmiş ser
mayesine ilâve olunur. Bu farktan alman her 
türlü vergi, resim ve 'harçlar da bütçeye irat ve 
masraf kaydı suretiyle kurumun ödenmiş serma
yesine ilâve edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Üçüncü maddeyi reyinize arz »ediyorum. 
Kabul edenler ... Etariiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Kurumun, Devlet daire, 
teşekkül ve müesseselerine karşı olan ve birinci 
maddedeki fabrika ve tesislerle ilgili bulunan ta
ahhütlerinin kısmen veya tamamen veyahut zama
nında yerine getirilmemesi, bu fabrika ve tesis
lerin kiralanmasından, satılmasından veya dev
rinden veyahut bu maksatlara matuf hazırlık ted
birlerinden tevellüt ederse Kurum zarar ve ziyan 
ile ilzam edilemez. 

REİS — Geçici madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Bu maddeyi reyinize arz ediytorum. Ka
bul edenler ... Etimiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanuna ikinci geçici madde ilâvesi hakkında 
bir tekrir vardır, okutuyorum efendim. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
5591 sayılı Kanuna ek kanun tasarı

sına muvakkat ikinci madde olarak a<şağıda 
yazılı maddenin kabulünü arz ve teklif ederim : 

«Türk Hava Kurumundan Makine ve Kimya 
Endüstrisine devrolunan Motor Fabrikasında ça
lışan işçilerin gerek Hava Kurumunda gerekse 
Makine Kimyada geçen çalışma müddetleri ye
ni intisabettikleri şirkette îşçi Sigortalarmca 
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nazara alınır.» 

Amasya 
M. Zeren 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ FETHİ ÇELİK-

BAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar; müza
kere mevzuunun Hava Kurumiyle en küçük bir 
rabıtası mevcut değildir. Vaktiyle müessese Ha
va Kurumundan devredilmiş, bambaşka bir 
hukuki hüviyet iktisabetmiştir. Şimdi fabrika 
Hava Kurumunda iken çalışanların müddeti 
meselesi geçiyor. Müsaade buyurursanız Hava 
Kurumu ile rabıtası kesilmiş bir müessesenin 
üzerinde hukuki tasarrufta bulunurken bu me
seleyi ortaya atmıyalım. Bu madde konulduğu 
takdirde işçilerin umumi hükümler dairesinde 
diğer kanunlarla sağlanmış menfaatleri üzerin
de tereddütler hâsıl olarak bunların mahfuz tu
tulmadığı mânası çıkarılabilir. Bu hususu arz 
etmeyi vazife bilirim. 

REİS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDl HÜS

MAN (İstanbul) — Hakikaten Sayın Bakan 
arkadaşımız izah ettiler, benim ilâve edecek bir 
şeyim yok. Adedlerini sormuşlardı; 140 iş
çi vardır, 50 si memurdur. Elbette ki, geniş teş
kilâtı olan İşletmeler Bakanlığı bu işçileri 
açıkta bırakmıyacaktır. Bu bir salâhiyet kanu
nudur, devir kanunu bile diyemeyiz. Bu salâhi
yet kanununu tasvibederken henüz daha dev
redilmemiş olan fabrika işçilerinin Hava Ku
rumundaki hizmetleri veya daha evvelki hiz
metleri şöyle sayılır, böyle sayılır demek, bir
takım hükümler koymak asla doğru değildir, 
teknik bakımdan da doğru değildir. Eğer işçi
lerin vaziyetini tâyin etmek, bâzı haklar tanı
mak icabediyorsa, onları İş Kanununda bir hak 
olarak tanımak ve bir hüküm halinde sevketme 
daha doğru olur. Burada böyle bir maddenin 
yer alması doğru değildir. 

Şunu da kemali itimatla arz edebilirim ki, 
bu 140 işçinin vaziyeti İşletmeler Bakanlığı 
için asla bir mesele teşkil etmez. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Efendim, 
Makine ve Kimya Kurumuna devrolunan Motor 
Fabrikasında çalışan işçilerin hukukunu emni-J 
yete almak bakımından bir teklifte bulunmuş
tum. Sayın Bakan bu teklifimi asabiyetle kar
şıladılar. Kendilerinden istirham ederim; bi-
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zim Makine ve Kimya ile bir anlaşmamız vardı. 
Bu işçilerin hukukuna bağlı ve riayetkar ola
caklardı. Biliyorsunuz, arz edeyim müsaade 
ederlerse. Makine ve Kimyaya devrolunan gerek 
Motor Fabrikası, gerek Uçak Fabrikası, gerek 
o civardaki bütün ars-alar dört milyona, bir sa
tış olarak değil, âdeta bu müesseseyi işletebil
sin diye Makine ve Kimyaya bir devir mahiyetin
de verilmiş idi. Fakat Hava Kurumu da, çok 
iyi biliyorsunuz ki, bu memleketin bünyesinde 
gerek Millî Müdafaa hesabına gerekse Makine ve 
Kimya Kurumu hesabına hizmetler ifa etmiştir. 
Binaenaleyh bunların işçilerinin hukukunu bu
raya getirip... 

REÎS — Mustafa Bey, mevzu dışına çıkma
yın. 

MUSTAFA ZEREN (Devamla) — Mevzuun 
içindeyim. Çok istirham ederim. 

... buraya getirip burada mevzuubahs eder
ken, müzakere ederken bunların hukukunu em
niyet altına almak bakımından arz etmek vazi
femizdir. Ben bu mevzuda kanun tekniğine bir 
aykırılık görmüyorum. Devredilen bir Motor 
Fabrikası vardır. Fabrika daha evvelce Makine 
ve Kimya Endüstrisine devredilmiştir. Şimdi ye
ni bir şirkete devrediyoruz. Bu devir sırasında 
işçilerin durmunu da elbette nazarı itibara al
mamız lâzımdır. Onların evvelce geçen hizmet
leri nazara alınmasın dersek günah olur. Bun
lar da bir vatandaştır. Kendilerinin hukukunu 
düşünmemiz icabeder. Arzım bu bakımdandır. 
Kabul edilip edilmemesi Yüksek Heyetin tak
dirine mevdudur. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

REÎS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ FETHİ ÇELİK-

BAŞ (Burdur) — Mustafa Zeren arkadaşımız 
benim sinirli konuştuğumdan bahis buyurdular. 
Halbuki bendeniz sinirli konuşmadım. 

Türk Hava Kurumunun bu memlekete yap
tığı hizmetleri bilmiyen yoktur. Motor fabrikası 
müessese için bir yük olagelmişti. Eğer bu fab
rika Hava Kurumu için kârlı bir müessese ol
saydı, hattâ Hazineye bedava devretmek key
fiyeti tahaddüs etmezdi. Bu bakımdan müessese
min çalışması keyfiyeti ayrıdır, Hava Kurumunun 
memlekete yaptığı hizmetler ayrıdır. Bunu ka
rıştırmamak lâzımdır. Türk Hava Kurumu mem
lekete hizmet etmiştir; bu ayrı bir meseledir. 
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j Ayrı bir vakıadır. Fakat Türk Hava Kurumunun 

içinde -Tayyare Motor Fabrikası zararına işle
miştir. Türk Hava Kurumuna ayrı bir yük tah-

I mil etmiştir. Bu ayrı bir meseledir. Vakıa in
kâr edilemez. Bu müessese o tarzda devredilecek-

1 'tir kî, Türk Hava Kurumu ile devir muamelesi 
esnasında Makina ve Kimya Kurumuna geçen mü-

I essesenin maddi mânevi bütün meseleleri halle
dilmiş olmak lâzımgelir'. Hukukan böyledir. 

j Hassasiyetimin sebebi bu değildir. Yarın bu 
| ilerde bir emsal olarak ileri sürülebilir. Vatandaş-
I 1ar, böyle bir hâdise cereyan etti, yirmi yıl evvel 
| böyle bir şey yapılmıştı bize niçin yapmıyorsunuz 

diyebilirler. Kanunlar geldiği zaman bu emsal 
karşımıza çıkabilir. Komisyonlarda bu nevi şey
lerle karşılaşıyoruz. Türkiye Hava Kurumu ile 

| Makina ve Kimya Kurumu arasında bu makule 
i muamele yapılmıştır. Muamele kapanmıştır. Ar

tık bugün huzurunuzda konuşulan mesele, Hadi 
Hüs'man arkadaşımızın söylemiş olduğu veçhile, 
Makina ve. Kimya Endüstrisine ait olan bir tesis 
hakkında, muayyen tasarruflarda bulunmak su
retiyle, Hükümete salâhiyet vermek mevzuudur. 
Türk Hava Kurumu ile hiçbir alâkası yoktur. Bu 
itibarla fevkalâde sakat bir şey olacaktır. Arka
daşımı?: nasıl kanaatlerini izhar ettiler ve bunu 

i söylemekte de serbest iseler, ben de kendi kanaa
timi söylemekte serbestim. Arkadaşım kendi söy
lediklerini ne kadar doğru buluyorsa ben de hu
zurunuzda müdafaa ettiğim kanaatlerimi doğru 
buluyorum. Türk Hava Kurumunun geçmiş hiz
metlerinin burada ihya edilmesi maksadına ma
tuf olan metin sakat olur. Dört yıl müddetle ko-
misyonlarda gördük, mütemadiyen 10 - 20 sene 
evvel geçmiş olan hâdiseler birer birer ileri sürül-

I mek suretiyle Maliye, Emekli Sandığı ve İşçi Si
gortalarına yükler tahmil edildi. Bu bakımdan, 
böyle bir endişe olmaması için huzurunuzda mü
dahale etmek mecburiyetinde kaldım, özür dile
rim. 

REİS - - Başka söz ist iyen var mı? 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakeresi yapılan kanun sadece 
Bütçe Encümeninden geçmiş bulunmaktadır. 
Eğer İşletmeler Komisyonu diye Hr komisyon 

ı bulunsaydı lâyiha ortadan da geçerdi. Sayın Ve-
| kilin ve muhterem, arkadaşlarımızın beyanlarına 

göre bu mallar bir şirkete devredilirken... 
REİS — Bunlar* geçti, takrir üzerinde konu-

I şuyoruz. 
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MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — De

vir muamelesi yapılırken, Hazineyi ilgilendir
mesi bakımından Maliye temsilcisi, İktisadî Dev
let Teşekküllerini ilgilendirmesi bakımından Yük
sek Murakabe Heyetinden bir kişi ve İşletmeler 
Vekâletine bağlı olması itibariyle de İşletmeler 
Vekâleti temsilcisinin huzuriyle devir yapılacak
tır. Görülüyor ki, bu devir ve intikal muamelesi 
Hazineyi alâkadar etmektedir. Biz bu kanunla 
Hükümete bir salâhiyet vermekteyiz. Makina ve 
Kimya Kurumunun iştirak hissesi olarak, bu 
motor fabrikası, kurulacak olan anonim şirkete 
devredilecektir. 

REİS — Bunlar geçti efendim, o maddeler 
. kabul edildi, şimdi Mustafa Zeren Beyin takriri 
üzerinde konuşuyoruz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
Müsaade buyurun, takrire geliyorum. 

Ve buyurdular ki, Sayın Vekil, bu fabrikada 
çalışan işçiler umumî hükümlere tâbi olacaklardır. 
Halbuki bu devir muamelesinde motor fabrikası
nın mahiyeti tamamen değişmektedir. Eğer biz 
bu kanunda motor fabrikasında çalışan memur ve 
işçiler umumi hükümler dairesinde işlem göre
cektir diye bir hüküm koymazsak buradaki be
yan Makina Kimya Kurumunu bağlamaz. Ma
kina Kimya «Ben bir kanuna istinat ederek bu 
motor fabrikasının mahiyetini değiştirdim, bina
enaleyh sizi yerleştirmeye mecbur değilim» der. 
Şimdi işçi ve memur arkadaşlarımızı umumi hü
kümlere tâbi tutacaksak yine kanuna bir hüküm 
koymak icabeder. Bunları mağdur etmemek için 
bir hükme ihtiyaç vardır. Bunu yapmazsak ka
nlında boşluk kalır. Binaenaleyh bu şekilde nok-
tai nazar serdeden arkadaşlarıma ben de iştirak 
ediyorum. Kanunda bu hususta boşluk vardır. 
Madem ki, müstaceliyet kararı verildi, bir daha 
görüşülmiyecek ve diğer komisyonlardan da geçi-
rilmedi, o halde komisyonun yeniden etüt etmesi 
hususu dikkate alınsın, komisyon müzakeresini 
tekrar yapsın, ondan sonra Yüksek Heyetinize bu 
tasarıyı getirsin. İstirhamım bundan ibarettir. 

REİS — Komisyon takriri benimsememekte-
dir. Mustafa Zeren Bey arkadaşımızın takririni 
reyinize arz ediyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler işaret etsinler... Dikkate alınmasını ka
bul etmiyenler... Takrir dikkate alınmamış, red
dedilmiştir. 

İkinci bir takrir vardır, okutuyorum, 

Yüksek Reisliğe 
Kanuna, haksız işine nihayet verilen işçilere 

İş Kanununun tanıdığı hakların mahfuz olduğu
na dair geçici bir madde ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

REİS — Söz istiyen yoktur. Bu takrire de 
komisyon iştirak etmemektedir. Reye ara ediyo
rum: Dikkate alınmasını kabul edenler... Dikkate 
alınmasını kabul etmiyenler... Teklif reddedilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Lâyihanın tümünü reyinize .arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenöer... lâyiha kanuniyet 
kesbetmiştir. 

Ruznamenin diğer maddelerine geçiyoruz. 

5. — Türkiye İle Pakistan arasında Akdedilen 
Dostane İş Birliği Andlaşmasının tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 
(1/5) 

REİS — Hariciye Vekili bulunmadıkları içîn 
gelecek inikada bırakılmıştır. 

6. — Âmme hizmetl&rme muhassas olup kulla
nılmasına lüzum kaîmıyan gayrimenkullerin tas
fiyesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/4) [1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 
söz istîyen?... 

İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar, müstaceliyet kaydiyle huzurunuza ge
tirilen kanun lâyihası, bendenizi birçok nokta
lardan tatmin etmedi ve bendenizi eksikliklerini 
arz ötmek mecburiyetinde bıraktı. Biliyorsunuz ki, 
çok mühim olan âmme emlâki, henüz işi mevzu 
hukuk ile çerçevelenmiş kayıt ve intizam altına 
alınmış değildir. Bu büyük ve ehemmiyetli ihti-

[1] 7 say ıh basmayazı zaptın sonundadır. 
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yacın totlbikaıtta t©vlid©tti ımüşkülâtı Hükümet 
de, bu hususa taallûk eden idari ikam içtiha
dını >ta!kibedenıl©r de çok iyi bilir. Nitekim da
ha dün flbir köyün suyunun bir miktarlımı diğer 
Ibir köye vemnıefe imkânını Hükümet sırf nı©v-
zuatsıziliık yüzünden bulamamıştır. Buna Dev
let Şûrası da müspet ıbir çar© ibulamamışitıır. 
Âmine., ©mlâikitoin isıtimliak edileımıiyeeeği ve tah
sislerin mutlak olarak Maliye Vekâletin©© ya-
pıılmi'yacağı bu içtihat cümlesindendir. 

Bunu söylemekten maksadını şudur : Hükü
met bu çetin mevzuıu nazıarı dikkat© almış ola
cak k i birkaç sene evvel âmme 'emlâkinin idare
si hakkımda bir kanun tıefclif edilrniştir. Bugün 
hükümsüz kalan kanunlar içerisinde gördüğüm 
ibu kanunun bir an ©vveıli ele alınınasıinı temen
ni edenim. M©zlkûr kanunun yürütülmesi lâzıım-
gelirken ve tasfiyenin © kanunun intikali hü
kümleri .arasında düşünülmesi ioabettiği halde 
Meclise bu teklifin g©tirilm©si' için gerek Hü
kümetin, gerek Bütçe lEncümeniniın mazibatala-
rında mulkni sebep bul'aanadıım. Emvalin ma
hiyet ve kıymetleri hakkında da 'bir ımıalûma1-
(ta sahip bulunmuyoruz. Malumıu âliniz ©ılimiz-
de bir Mubaıselbei Umumiye Kanunu vardır. Bu 
kanun gereğince 250 bin liradan fazla olan sa
tışlar bir kanunu mahsusa 'tâbi tutulmuştur. 
Bu lâyihada bu kaydın kaldıraJİmasD isıtenil-
ımiektedir. Belki 10 milyon liralık bir gayri-
ımenkulün, kanun çıkarıimiaksıızııın ahkâmu umu-
ımiyeye teibaıan satılması yoluna gidilecektir. 
Bunun saikı nedir, neden ilerdi gelmektedir, ke
za tasrih edilmiş değildir. 

(Sonra, satılacak olan bu gayrim©nkuıllerıin 
içerisinde bulunan gayrimenkullerin gerek 
Çiftçiyi Topraklandırma, gerek son Yapı 'Teş
vik Kanununa tâbi loılmıtyacağı hakkımdaki fca-

' yit niçin konulmuştur1? Acaiba bunların içeri
sinde hakikaten1 çiftçiye dağııtıilacak v©ya Teş
vik Kanununun hükümlerini yerine getirecek 
yer bulunmamıasınldan mı bu kanun dışımda bı
rakılmıştır? Bu cihet ide kanunda sâfcittir. 

Binaenaleyh bu kanunun gereik Muhaselbei 
Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi, gerek 
Mecliste bulunan Âmme Emlâki Kanunu mu
vacehesinde yeniden t©,tkik ©dilmesi ılâzomgel-
ımektediır. Bu itibarla bu kanun lâyihasının fil-
hal müstacelıen tetkikuma mahal ıbuilunmadığı ka
naatiyle encümen© iadesini ıtefclif ediyorum. 

REÎS— Maliye Vekili. 
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MALÎYE VEIKÎDÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Biraz önce konuşan ımuih'terem 
arikadaşıımıızıın bahsettiği âmme emlâki mese
lesi halkiikaıten mühimdir ve bu âmme emlâkini 
bir zıaptü rıapt altına almak, " bunun idaresini 
kanun maddeleri arasına hükümler halinde koy
mak, için.beş sene müddetle ve istanbul! Üni
versitesinin bu mevzuda birer otorite olan pro-
fıeısörılerinin mütalâlarıınıı da almak suretiyle ça
lışılmış, hakikaten bir kanun >tasari)Si< hazırllian-
oıış ve geçen devrede Büyük MilJiett Meclisin© 
sevk edilmişti. Fakat Büyük Millet Meclisinin 
dağılması üzerine komisyonda bu kanunun ıtet-
kikn nihayet© eremıedi, Ikadük oldu kaldı. Bu 
devrede aynı kanunu komisyonda, daha evvel 
yapılan müzakerelerden de ımıülfieım olunmak 
suretiyle 'ele laidıtktan sonra, (bâzı maddelerini 
de değiştirerek yeniden Büyük Millet Meclisim 
ne sevk edeceğiz. Bu iş ayrı bir iştir. 

ıŞimdi müzakeresi yapılan kanun tasarısı ile 
ortaya konulan mevzu şudur. Hazineye ait 
muhtelif gayrimtenkuller, muhtelif ânı e hiz
metlerine ıtahsis ©dilmiştir, fakat zamanla ci
heti tahsisin değişmesi o ıgayrimenkulün Ibulun-
duğu mahallin yeni inkişafa mazihar olması, bu
lunduğu kasaba ve şehirde o yerin artık o hiz
met için 'elverişli halden çıkması, yahut © Igay
rimenkulün artık 'o hizmetin ifasına kâfi ıgel-
m em esi veya © 'âmme hizmetinin o mahalde gö
rülmesinin müşkül olması gibi muhtelif sdbep-
ler dolayısiyle bu ıgayrimerikulü ıbaşka Ibir hiz
mete ıtahbis e'tmek veya lüzumu kalmamışsa el-. 
den çıkarmak, ona mukabil görülmesi 'gereken 
hizmet için münasip mahalde yeni 'bir gayri-
mıenkul temin ve tedarik ©tmek lüzum ve zaru
reti belirmiştir. 

Bir misalle arz edeyim: Bir kasaba ve şe
hirde bundan 30 - 40 yıl löne'e !bir kışla yapıl
mıştır, bir talim sahası 'edinilmiştir, fakat ka
saba ve şehrin, zamanla inkişafı dolaylsiyle o 
kışla ve talim sahası o kasaba ve şehrin orta
sında, en işlek yeririd© kalmış ve artık bir ta
lim sahası olmaktan çıkmış bulunmaktadır. 
Bunun, muhtelif kasaba ve vilâyetlerde hepiniz 
Ibirçok misallerini bilirsiniz. Bunun 'gibi bir ce
za evinin evvelce yapıldığı yer, kaJsaibanm, şeh
rin dışında olmakla beraJber inkişaf yüzünden 
bugün o kasaba ve şehrin içinde kalmış, müna
sip olmıyan 'bir mahaldedir. 

Oraya yeni bir ıgarnizon, yeni bir talim sa-
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hası, yeni bir hastane inşa etmemiz »lâzımdır, 
fakat bütün bunların yeniden edinilmesi, bir 
takım istimlâklere ve tahisisıata lüzum ıgöister-
mektedir. Halen o hizimetin ifasına kâfi gelmi-
yen, yahut elverişli olmıyan bir ı gayrimenkulu 
satmak suretiyle «İde edeceğimiz daha münasip 
bedelle o hizmetin ifası içdn yeni bir gayrimen
kul almak veya inşa etmek 'elbette >en doğru 
bir yoldur. işte bu kanun tasarısı bunu temin 
etmek için hazırlanmiştır, S'evlk Iselbebi ve hik
meti de bundan ibarettir. 

Bu lâyihanın kabulünde büyük fayda var
dır. Muhterem arkadaşım işi her hakle bu ba
kımdan mütalâa etmediği için lâyihanın komis
yona iadesini istekli. Komisyona iade za'man 
kaybını mucip olacaktır. 

Yine muhterem arkadaşım; 'Muihase'bei Umu
miye Kanununun bir maddesinde 250 bin lira
dan fazla bir 'gayrimenkulun satışı ilcin hususi 
bir kanun istihsal edilmesi lâzımıgeldiği husu
sunu belirttil'er. 

(Biliyorsunuz Muhasebei Umumiye Kanunu 
1929 senesinde kabul 'edilmiş bıir kanundur. 
1929 senesindeki düşünüş ile bugünkü düşünüş 
arasında muazzam ^farklar vardır. 1929 sene
sinde 250 bin liralık bir ıgayrimenkulün kıy
metinde ifade 'ettiği mâna dle bugünkü 250 bin 
liralık bir 'gayrimenkulun ifade ettiği mâna 
arasındaki farkı tasavvur buyurunuz. Onun 
için kanun istihsali her zaman mümkün olan 
şeyler değildir. Kanun sevk etmenin de işin 
müşlkülâtlı tarafı olduğunu takdir buyuracağı
nıza kaaniim. Bunun kabul ve müzakeresini 
rica ederim. 

İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim, 
kanun yalnız prensip bakımından aksak değildir. 
Kanunu tatbikat bakımından da birçok aksaklık
lar doğuracaktır. Tatbikat kanunlarını yaparken 
o branşım ana kanunlarına tebaiyet etmek mec
buriyetindeyiz. Meselâ bir istimlâk Kanunu ya
parken istimlâk Kararnamesini nazarı dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde faal ida
re sadece kendisine hizmet işinde kolaylık ve mu
vaffakiyet arıyacağmdan hukuki prensiplere te
aruz var mı yok mu düşünmez. Bunu tatbikat
ta hepiniz bilirsiniz, görürsünüz. 

Şimdi elde bir Muhasebei Umumiye Kanunu 
vardır. Bu kanun bu sahanın ana kanunudur. 
Dünkü düşünüş bugün değişmiş ise dünkünü 
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tadil ve 250 bin lira bugünkü 250 bin lira olma-
diği için Maliye Vekilinin yapacağı ilk iş bu 
maddeyi değiştirmektir. O miktarı isterse on mil
yona çıkarmaktır. Yoksa bu kanun dururken ona 
muhalif prensipleri Meclisten çıkarmak doğru 
olmaz. 

ikincisi; âmme emlâkinin tahsisi, tahvili, sa
tışı işini âdeta Maliye Vekâleti kendi uhdesine 
almak ist'iyor. Bu iş sadece Maliye Vekâleti işi 
değildir. Gerçi emvali umumiyenin muhasibi ora
sıdır. Âmme emlâkinin muhtelif tahsis şekilleri 
vardır. Bu hususta diğer vekâletler ne düşünü
yorlar? Müşterek bir teklifle gelindiğini ve mu
vafakat ettiklerini tahmin ediyorum. Faraza şu 
Meclis binasını gayrikâfidir, köhne buluyorum 
diye Maliye Vekâleti satacak mıdır? Bunu Mali
ye Vekâleti mi yapacaktır? Bunların hangisi sa
tılacaktır, hangisinden müstağni kalınacaktır? 
Bu hususları müşterek bir komisyonun düşünme
si lâzımdır. Bu iş basit bir iş değildir. Hizmete 
elverişli olan emvali b'ile malî noktadan Maliye 
Vekâletinin elden çıkarması mümkündür. Bu va
ziyet karşısında riçbir vekâlet de ağzını açıp bir 
şey söylemiyecektir. 

Binenaleyh şu teklif burada iken bunu dü
şünmek lâzımdır. Maddelere geçilirse bu tefrik 
meselesi üzerinde duracağız. Tefrik meselesi cid
den mühimdir. Bunun Maliye Vekâletine bıra
kılması doğru olamaz. 

Biliyorsunuz ki, bizde her sahanın bir istim
lâk Kanunu vardır. Her daire kendi işine gelen 
şekilde bir istimlâk Kanunu yapmıştır. Bu haki
katen facia denecek bir mahiyettedir. Bunları 
toplayıp umumi bir istimlâk Kanunu yapacağı
mız yerde bu yola gitmiyoruz ve muhtelif istim
lâk kanunları çıkarmak yoluna gidiyoruz. Bun
ların içinde müsadereye yaklaşan hükümleri ih
tiva edenleri de vardır ve bunların içinde Millî 
Müdafaa istimlâk Kanunu hayli serttir. Anaya
samızda hiçbir malın bedeli ödenmeden kimsenin 
malı almmıyacaktır hükmü mevcut olduğu hal
de buna aykırı birtakım hareket görülegelmek-
tedir. Ayrıca 90 sanelik vergi kayıtlarına*'göre 
emlâk istimlâk etmenin bir facia olduğunu da 
takdir buyurursunuz. O zamandan beri emlâk 
kıymetlerinin ne kadar büyük farklar gösterdiği 
hepimizin malûmudur. Biz, hatırımda kaldığına 
göre eski devirde 70 bin liraya istimlâk edilmiş 
ormanlar ve çiftlikler biliriz. Bereket versin ki, 
kazai merciler bunların bir kısmını geri çevirmiş 
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ve hak yerini bulmuştur. Eğer hakikaten şimdi 
ibu istimlâk edilen yerler satılacaksa acaba bun
lar nasıl ve ne vakit istimlâk edilmiştir?. Eğer 
satılığa çıkarılacak olan yerler arasında yeni 
istimlâk edilen yerler doğru olur m u t ' Böyle 
alelacele kanun çıkarmak doğru değildir. Bunu 
komisyona iade edelim, ancak esaslı şekilde tet
kik ettikten sonra bu kanunun kabul buyurula-
cağına inanıyorum. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Hükümetin, maliyenin elinde bâ
zı gayrimenkuller vardır ki, hakikaten Hazinenin 
başına belâ olmuş vaziyettedir. Binaenaleyh, Hü
kümetin böyle bir kanunla gelmesi çok yerinde 
bir harekettir. Ancak muhterem arkadaşlar, ka
nunun takip şekli, benden evvel konuşan arkada
şımın buyurduğu gibi, biraz tehlikeli bir mahi
yet arz etmektedir. Bu kanunu ilk defa mütalâa 
ettiğim zaman itiraf edeyim ki, ürperdim. Aca
ba dedim, artık saraylara ihtiyaç kalmamıştır di
ye, tabiî kendileri için mevzuubahis değildir, Ha
san Polatkan arkadaşımız ve şimdiki Hükümeti 
teşkil eden arkadaşlarımız çok anlayışlı, çok di-a 

rayetli zevattan müteşekkildir, fakat, hükümet
ler bütün bir devir payidar değildir, yarın bu 
Hükümetin yerine başka bir Hükümet gelebilir. 

O Hükümetin, acaba, artık saraylara ihtiyaç 
yoktur diye, bu kanuna istinaden Topkapı Sara
yını satmaya kalkar mı diye içime korku geldi 
arkadaşlar (gülüşmeler). 

Bugün dünya müdafaa sistemi değişti diye, , 
acaba Yedikule'yi satmaya kalkarlar mı diye içi
me şüphe geldi arkadaşlar. 

Bütün bu mahzurları nazarı itibara alarak 
ve arkadaşlarımızın mütalâalarına uyularak bu 
kanunun bir kere daha gözden geçirilmesi için 
komisyona iadesini rica edeceğim, isabetli bir 
hareket olur kanaatindeyim. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili Buyurun.. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN

DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Mu-
terem arkadaşlarım bu kanun hakkında konu
şurken Millî Müdafaaya temas buyurdular. Ben
deniz, bu kanunun Millî Müdafaa ile alâkasını 
kısaca huzurunuzda arz edereğim. 

Millî Müdafaa için vaktiyle alınmış ve Millî 
Müdafaa hizmetlerine tahsis edilmiş bir kısım 
ar&zi ve binalar vardır. Bugün şehir ve kasaba-
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larm büyümekte bulunması şartları altında as
kerî telâkkilere göre artık bunlardan istifade im
kânı kalmamış bulunmaktadır. Bir tarafta da 
metruk halde ve harabiye terk edilmiş vaziyette 
birtakım gayrimenkuller mevcuttur. Biz bunla
rın bir an evvel tasfiye edilmesini ve imar hu
dutları haricine çıkarılmasını ve bugünkü askerî 
telâkkiye uygun bir şekilde yerlerine yenisini 
ikame etmek istiyoruz. Ve bu maksatla bu ka
nun, Maliye Vekâleti ile anlaşmak suretiyle hu
zurunuza gelmiş bulunuyor. Muhasebe kaidele
rine uygun olup olmadığını muhterem arkada
şım izah buyurdular. Yalnız huzurunuzda şunu 
arz etmek isterim ki, bu kanun, alâkalı vekâletin 
malûmatı haricinde olarak doğrudan doğruya 
Maliye Vekâleti tarafından falan binayı" sataca
ğım, filân binayı elden çıkaracağım şeklinde ele 
alınacak ve tatbik edilecek değildir. Biz teklif 
edeceğiz. Artık bize lüzumu kalmamıştır, istifa
de edememekteyiz diye Maliye Vekâletine o emlâ
kin o günkü evsafını bildiren bir liste vereceğiz, 
Maliye Vekâleti de bizimle anlaşmak suretiyle 
bunu paraya tahvil edecek ve bunun mukabilin
de biz yenisini, ikame edeceğiz.; İşin mahiyeti ve 
kısaca arz etmek istediğim noktalar bunlardan 
ibarettir arkadaşlar. * 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, Burhanettin Onat ar
kadaşımdan önce konuşan! arkadaşımızın izah
ları, bir Hükümet anlayışına sığmaz. Sebebi; 
bir Hükümet içinde her bakanlık:, diğer bakan
lıkların arzu ve dilekleri ne olursa olsun, ken
di basma buyruk olarak icraat yapan mutlak 
bir varlık değildir. 

Maliye Vekâleti 'eğer lüzumu kalmıyan bir 
gayrimenkulu sataeafcsa elbette ki ibunu diğer 
•bakanlıkların mütalâasını aldıktan sonra yapa
caktın*. Nitekim biraz eMvelki Millî Savunma 
Vekili arkadaşımın da izah ettikleri gibi, Mali
ye Vekâleti Millî Müdafaa* Vekâletine ait bir 
gayrimenkulu sataicaksa, Millî Savunma Vekâ
leti buranın artık kendisine lüzumu olmadığını, 
bunun satılarak filân yerde şöyle bir gayrimen
kulun edinilmesinin daha faydalı olacağını ibil-
dine'cektir. Diğer Bakanlıkların mütalâası alı
nacaktır. Faraza bu tarzda yüzlerce gayrimen
kul satılması gerekmektedir. Öyle kabul ede
lim. Bunum bir tanesini, başlangıçta Maliye Ve
kâleti doğrudan doğruya satışa çıkarmış >ve sat-
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mıştır. Bu gayrimenkul başka (bir bakanlık için 1 
tahsis edilmişse, Hükümet, asla, bir anaya gel
mez. Bakanlıklardan teşekkül etmiş değildir ki, 
ne yapalım, satılmıştır, deyip hareketsiz kalsın. 
Onun için (böyle 'bir düşünüş tarzı bir Hükü
met düşünüşiyle kaibili telif değildir. Binaena
leyh, (böyle bir şey olamaz. 

İkincisi; Millî Müdafaa' hizmetleri haricin
de, diğer âmme hizetlerine yapılmış ve yapıla
cak tahsislerin ref'i, Mühase'bei Umumiye Ka
nununun 23 ncü maddesiyle ©şasen Maliye Ve
kâletinin salâhiyeti dahilindedir. Binaenaleyh, 
arkadaşımız diyor ki, ya bunları Maliye Ve
kâleti ref'ederse hali ne ""olur? Şimdiye kadar 
esasen işleyiş tarzı da bu şekildedir. Şimdiye 
kadar hiç bir Bakanlığın arzusuna rağmen ona 
tahsis edilmiş olan ibir gayrimenkulu o hizmeti 
asla düşünmeksizin Maliye Vekâleti nasıl ref-
etmemişde, elbette bunu da aynı tarzda ref'etmi-
yeeektir. 

Muhterem arkadaşım Burhainıettin Onat'm, 
ya Topkapı Sarayı veya Yedikule surları satışa 
çıkarılırsa, şeklindeki ifadesini bir şaka olarak 
kabul .etmek mecburiyetindeyim. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Arkadaşlarım, bu kanun çok acele olarak ko
misyonlarda görüşülmüş, ayrıca kanunun met
ninde de müstaceliyet kararı istenmiştir. Hal
buki kanunun ruhunu teşkil eden ikinci mad
dede sarahaten belirtildiği gibi, 6188 sayılı bir 
Kanun çıkardık, bu kanunla memlekette halen 
mevcut olan iskân buhranını önlemeye çalıştık 
ve b.unun için de yeter arsa olarak Maliye Ve
kâletinin imar plânı dâhilinde iskân işlerine ay
rılan sahaları vermeyi kabul ettik. Şimdi bu 
kanunu kabul edecek olursak, son çıkarmış ol
duğumuz 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik Ka
nunu işlemez bir hale gelmiş olacaktır. Halbuki 
bugün ciheti askeriyenin işgalinde olsun veya 
diğer bakanlıkların işgalinde olsun birçokla
rı imar plânlarına göre iskân sahalarına ayrıl
mıştır. Böyle iskân sahasına ayrılmış ve fakat 
ciheti askeriyenin işgalinde bulunan yerler bu 
kanun çıktığı takdirde istisna teşkil etmekte ve 
dolayısiyle 6188 sayılı Kanunla belediyelere 
devredeceğimiz bu yerleri bu kanun keenlemye-
kûn addetmektedir. 

Bu kanun imar ve iskân işlerini ilgilendir
diği için bu .lâyihanın Nafıa Encümeninden 
geçmesi lâzımdır. Geçmemiştir. Görülüyor ki, 
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çok acele olarak görüşülmüş ve huzurunuza 
getirilmiştir. Bunun inceden inceye tetkik edil
mesi ve imar işlerini, malî işleri ne şekilde hal
ledeceğimizi sarahatle bilmemiz için, ben de, 
benden evvel konuşan arkadaşlarım gibi bu ka
nunun muhakkak surette tekrar komisyona ha
vale edilmesini ve ayrıca Dahiliye, Nafıa encü
menlerinde de görüşülmesini arz ve teklif edi
yorum. Aksi takdirde, kanaatime göre büyük 
hatalar işlenmiş olacaktır. 

REİS — Emrullah Nutlm. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; müzakere etmekte olduğumuz 
kanun, benim anladığıma göre, tamamen bir 
tasfiye kanunudur. Yeniden inşa etmekte ol
duğumuz bir vatan vardır. Yepyeni zihniyetle 
idare etmekte olduğumuz bir Hükümet ve yep
yeni bir zihniyetle inkişaf ettirmekte olduğu
muz bir ordu vardır. Bu kanun, ordunun, bu
gün eski zihniyetle kurulmuş olan konuş ve is
kân durumunu değiştirip yepyeni zihniyetle ye
ni bir hamle yapmak için getirilmiştir. Ve mak
sadı tamamiyle buna matuftur. Bu itibarla, esa
sen biz kalkınmamız için birçok çengeller gibi 
engeller teşkil eden eski mevzuatı ileri sürdük
çe ve klâsik formolist zihniyetle müdafaaya 
kalktıkça hiçbir hamleci imar hareketine gide-
miyeceğimiz muhakkaktır. 

Arkadaşlar geniş • düşünmek lâzımdır. Bir 
sürü mevzuat mahzuru yüzünden esası feda 
eder tarzda yapmak istenilen büyük hamleleri 
kösteklememek lâzımdır. Ben bu kanunun bir 
tasfiye kanunu olmasını ve muayyen bir işi ta
hakkuk safhasına isal ettikten sonra ilga edi
lebilmesini temin edecek bir halde yani mu
vakkat olarak kabulünü arkadaşlarıma tavsiye 
ve istirham ederim. 

REİS — Bu mevzuda verilen takrirler var, 
okutup mahiyetlerine göre reylerinize arz ede
ceğim. 

Maliye Vekilli. 
MALÎYE VEKİLİ HASSAN POLATKAN 

(Eskişehir) -—• Muhterem, a nkad aşlarım, bir (mi
sal arz etmeıki için iki foanıundao bahsıedeceğim. 
Mevzıuuibahis .olan Muhasebei Umumiye Kanu-
nuınun miaddei mahsusas]! mucilbince ilki yüz elli 
hin lirayı geçen .gayrimeınıkulleninı satışının, 
kanun istihsâline ibağlı olduğunu bilirsiniz. Bun
dan 'birkaç sıene önıoe hizımet dışı edilmilş alamı 
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eski harfe gemilerinin satılması için bir kamum ı 
«sevk ettik. Kanumı çıkıncaya 'kajdar dünya fi
yatlara değişti, hurda demir ve çelikte büyük 
ıkııymert diişülklülklıer i o Mu. Kanun çıkıncaya 
kadar fiyatlar altüst oldu. Hizmet duşu edil- ! 
miş olan harfe gemileri satılmadan kaldı . OBi'l-
âhara hizmet dıışı edildiği /tarihteki dun fiyat
larla satmak kabil oldu. İstanbul'da Hazineye ; 

ait feir arsaya, Emlâk Kredi Bankası ile Hazi
ne arasımda müşterek bir feina yapılması düşünı-
eesiyle bir kanun ıtâsarısn sevk 'etmiştik. Bu 
kanun tasarısı itam feir. buçuk senede Büyük 
(Millet (Meclisinden çıikatoildi ve iş hakikaten 
-müstacel olduğu halde feir 'buçuk sene sadece 
kamumu ıbeıklemelk dolayısiyle gecikmiş oldu. 
Onun için feu kamunu sevk 'ettik. Bu kamıun Hü-
kümıeıte zaımamaında hareket imkânımı verecek bir 
kanun tas arışıdır. Bu kamun, lüzumu olmıyan 
feirtakımi gayrimıenkullleıri satarak elde edece -̂
ğimiz bedelleırle diğer âmme hizmetlerimin yü-
rütülımıesdmâ temim edecek bir kamun tasaroisıdiır. 
Bu itibarla, tasarındım koımisyonlara iadesi hak
kımdaki takrirlerdim reddi ile 'tasarının kabulümü 
bilhassa rica ediyorümı. 

ıMÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEıM MEN
DERES (Aydın): —• Muhterem aırikadaışlarım, 
Hükümet olarak feu kanunun tatbikatı üzerinde 
hiçbir endişemiz mevcut değildir. Bilâkis feu 
kamomruı çıJkıarmalk suretiyle, bilhassa geniş mik
yasta Millî Müdafaa ile alâkadar olduğu için, 
tasfiyeyi süratle yapmak ve yenilemeyi süratle 
. ve kolaylıkla teminat altıma almak feakımımdaın 
'bize iyi bir manevra imkânı bahşetmiş lollacakr 
siniz. Bu sebeple takrirlerdin reddi ille lâyiha
mın kabulünü rica <ediiyorıum. 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA HADİ 
IHÜSIMAN (îstamlbul) — Muhterem aırlkadaşiar, 
bir iki moifctai nazar da fcoımiisyonıunuz mütalâa 
olarak arz etmek istiyor. Bu, nihayet Devlet 
emvalinin feir nıevL umumi mânada ve dev amili 
olarak tasfiyesi hüviyetini taşıyor. Binaenaleyh 
komisyonda kanıun lâyihasımam müzakeresi sı
rasında, burnum asılı yerli olan ıMuhasefeei Umu
miye Kanonumda feâzı tadilât yapmak sıure-
tiyle tıedvimiimin daha doğru olacağı ileri sürül
dü. Hakilkatem Yüksek Heyetiniz ide takdir 
buyurur ki, en doğrusu 'da. feudur. öyle bir 
kamun Maliye Vekaletince hazıırlianimalktadır. 
Belki de hazarlamımıştır. Bu itibarla komisyo
nunuz bu vaziyeti nazarı dikkate alarak feu ka-
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mumun hükmünü feeş senelik lolmak üzene mu
vakkat olarak kabul 'etmiştir. Hülkürneıtinı salâ-
hiy etindin beş sene müddetle takyid-edilmesi lesa-
sımı encümen kafeul etmiş ıbukunmaktadıiTi. 

İkmci olarak da, Ibu kanunum icrasıınıa re 'sen 
(Maliye Vekili memur iedilmişlti. Bâzı arfeadaş-
larımızm beyan ettikleri mülâhazalar ve görüşr 
ler komisyonumuzda da ortaya atıldığı için ko
misyonunuz yüksek huzurunuza tasarıyı, kanu
nun tatbikma memur olan makamın İcra Vekil
leri Heyeti olarak takdimine karar verdi ve 
4 ncü madde (kanunun tatbikma Maliye Vekili 
memurdur) yerine, (İcra Vekilleri Heyeti me
murdur) şekline sokuldu. Bunu, serdedilen mü
lâhazaların küllisini, yani mühim bir kısmını 
önleyici bir tedbir olarak mütalâa ettik. 

Sonra arkadaşımız, diğer komisyonlardan 
geçmedi, dedi. Maliye Komisyonundan geçmiştir. 

Bir nokta daha var, tatbikatı güçleştirileceği 
mütalâasında bulundular. Onları maddelerin mü
zakeresi sırasında izah edecek 'idim. Heyeti umu-
miyesinin komisyona havalesi teklif edildiği için 
şimdiden arz etmek mecburiyetinde kaldım. 
İkinci madde, bu maksatla satılacak olan, yani 
bu hüviyette olan, birinci maddenin şümulüne 
giren menkuller için 6188 sayılı Kanun hüküm
leri tatbik olunmaz, diyor. Eğer 6188 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi olursa maksat hâsıl olmı-
yacaktır ve her iki bakan arkadaşımızın izah et
tikleri gibi, maksadı tahsis zail olacaktır. Kanun, 
gayrimenkuller satılarak Müdafaanın bariz olan 
d'iğer ihtiyaçlarına karşılık bina yapmak maksa-
diyle sevk edilmiş bulunmaktadır. Maksadı tah
sisleri zail olan gayrimenkullere 6188 sayılı Ka
nunu tatbik edip, şehir içinde olanları tapu kıy
meti veya vergi kıymeti ile iskân işlerine tahsis 
edecek olursak kanunun maksadı sevkı* esasen 
zail olacaktır. 

Sonra bir nokta daha var. Maliye Vekiline 
bu kanunla büyük salâhiyet veriliyor havası ya
ratılmak istendi. Halbuki Muhasebei Umumiye 
Kanununda esasen, 250 bin liradan aşağı olan
lar için Maliye Vekilinin tahsis etmesi, tahsisi 
ref'etmesi ve satılması için salâhiyet bugün dahi 
mevcuttur. Sayın bakanımızın izah ettiği gibi, 
bugünkü kıymet 1929 daki kıymete nazaran her 
halde çok yüksek olacaktır. O itibarla komisyonu
nuz, bu kanunun kabulü ile, hakikaten geniş bir
takım faaliyet göstermekte olan Millî Müdafaa 
gayrimenkuller'ini süratle tekemmül ettirmek 
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mevkiinde olan Hükümetin işini kolaylaştıracağı I 
kanaatindedir. Bu itibarla komisyonunuz adına 
lâyihanın kabulünü istirham etmekteyim. 

MUHlT TÜMERKAN (Sinob) — Bir sual. 
REÎS — Sualler konuşmalardan sonra efen- ı 

dim. 
REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT Antalya) — Arka

daşlar, Muhterem Maliye Vekili arkadaşımız 
'bilmem neden alındılar ve benim «'özlerimi bir 
şaka olarak telâkki buyurdular. 

Hasan Pola'tkan arkadaşımı, Topkapı Sara
yını veyahut Yedikule burçlarını, «urlarını sat
mak gibi bir hataya düşmekten bir kere daha 
tenzih ettikten sonra tekrar arz etmek isterim 
ki, şaka etmiyorum arkadaşlar. Bu endişe hâlâ 
içimde bakidir. Topkapı Sarayı satılamaz, !ben 
de biMyorum, fakat fikrimi tebarüz ettirmek 
için belki mübalâğalı bir misal 'olarak 'bunu al
mış olabilirim. Fakat arkadaşlar Yavuz Sul
tan Selimin Çaldıran seferine (giderken yaptır
dığı !b.ir kışlanın bir gün haberimiz olmadan sa
tılması mümkündür. 

Benden evvel konuşan 'bir arkadaşımın da 
söylediği gibi bunda birtakım malî mahzurlar 
bulunabilir. Biz kanunun aleyihinde değiliz 
arkadaşlar. Bir Antalya Milletvekili olarak 
bizim maliyeye müracaatımız vardır, millî sa
vunmaya müracaatımız vardır. Şellmn ortasın
da bir kışlamız vardır, burası bugün parsel
lere ayrılır ve satılırsa üç kışla yapılabilir, ye
ri bu kadar kıymetlidir. Biz de isteriz ki bu 
kanun bir an 'evvel çıksın, belediye de bundan 
is'tifade etsin. İlk konuşmamda da söyledim, 
•ancak bugünkü tertip şekli birtakım mahzurları 
ihtiva etmektedir. Gücenmesinler, alınmasın
lar ve müsaade etsinler bunu efradını cami ağ
yarını mâni bir ışekle koymak üzere komisyona 
iade edelim. Lüzumlu ise kısa zamanda yine 
çıkartalım. 

Bu kanunun komisyona iadesi hakkında ar
kadaşımın vermiş olduğu takririn kabulünün 
isabetli ve yerinde olacağı kanaatiyle huzuru
nuzdan ayrılıyorum. 

REİS — Süleyman Kuran el. 
.SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Kusura bakmayın. Mühim bir dâva olduğu için 
bu işle meşgul oluyoruz. Sö'zcü arkadaşımız | 
bu kanun çıktıktan sonra 6188 sayılı Yapı Teş- | 
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vik Kanuniyle alâkası yoktur, diyorlar. Hal
buki bugün askeriyenin işgalinde olan birçok 
yerler imar plânına göre parsellenmiş ve 6188 
sayılı Kanunla belediyelere verilmesi icabeden 
yerlerdir. 

Biz bu kanunu kabul edersek bu ikinci 
maddede 6188 sayılı Kanun tatbik olunmaz, 
dersek Yapı Teşvik Kanuniyle belediyelere ve
rilmesi icabeden yerler tamamen elden çıkmış 
olacaktır, esasen belediyelere iskân bakımın
dan inkişaf sahası kalimıyaca'ktır. Kışla varsa 
kışlayı satsın, veya buna benzer gayrimenkul-
leri varsa »atsın. Fakat imar plânına .göre is
kân sahasına ayrılmış olan yerleri hiç olmazsa 
bu kanunla istisna et'miyelim, onları da 618,8 
sayılı Kanunun hükümleri içine Sokalım. Aksi 
takdirde 6188 sayılı Kanunun mânası kalmaız. 
Bu kanun çıkmadan yapıyı 'teşvik bakımından 
eski iktidar tarafından kanunlar çıkarılmıştır, 
fakat işler hükümleri olmadığı için tatbik edile
memiştir. IBiz 6188 sayılı Kanunu nnemlekette-
ki iskân dâvasını halletmiş olmak için çıkardık, 
çikaralı da henüz beş, altı ay oldu. Daha doğ
ru dürüst tatbik etme imkânını bulamadan tat
bik imkânını aksatırsak iskân işlerini daha zor
laştırmış olacağız. 6188 sayılı Kanunun işleme
sine mâni olan bu hükmü kaldıralım, onu işler 
halde bırakalım. 

Benim ricam bundan ibarettir. 
REİS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Efendim, 

6188 sayılı Kanun Bina Yapımını Teşvik Kanu
nudur. Umumi hükümleri ihtiva eder. Yüksek 
Heyetçe malûmdur. Burada iki esaslı hüküm 
vardır. Birinde diyor ki; iskân, imar hudutları 
içindeki Hazineye ait arazi, vergi kıymeti üze
rinden işte şu esaslar ve şu kıstaslara göre va
tandaşlara tevzi edilir. 

ikinci hükümde de : Çok kıymetli olan yerleri 
tiearetgâh olan yerleri, limanlarda bulunan yer
leri, arsaları, Maliye Vekâleti, icra Vekilleri He
yeti karariyle, bu hükümden hariç tutabilir. Me
selâ Balıkpazarı'ndaki bir arsaya, altmış para 
vergi kıymetiyle almamıyacaktır. Çünkü metre 
karesi belki üç bin lira etmektedir. 

Mevcut olan hükümler bunlardır. Bütün ara
zi hakkında, iskân arazisi hakkında, Devlet top
rakları hakkanda bu hükümler haliyle devam et
mektedir. 

Burada ise maksat bambaşkadır. Millî Savun-
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maya tahsis edilmiş birtakım arazi vardır. Bir ha
va meydanı vardır, bir talim meydanı vardır. 
Bütün bu millî emlâkin haricinde böyle birtakım 
arazi vardır. Bunların tahsis maksatları kaybol
muştur, artık orada hava meydanı yapılmasın
dan feragat edilmiştir. 

Hükümet der ki, Millî Müdafaanın geniş bir 
ihtiyacı var. Fakat burada bir hava meydanı in
şasına lüzum yok. Şurada bir bina yapılması za
rureti var. Binaenaleyh oradaki gayrimenkulle-
ri satayım da şu işlere tahsis edeyim. Onun için 
6188 numaralı Kanun bunları menediyor şeklin
de bir mütalâa asla varit değildir. Esasen kanu
nun maksadı sevkı da budur. Takdir yüksek-he-
yetinizindir. 

REÎS — Atıf Benderlioğlu, buyurun. 
ATIF BENDERLİOĞLU (Ankara) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, hakikaten şehirlerde ve 
kasabalarda belediye hudutları içerisinde - bilhas
sa ciheti askeriyenin elinde - fuzuli olarak bek
lemekte bulunan gayet kıymetli arsalar mevcut
tur. Bendeniz Ankara'yı misal olarak arz ede
ceğim. Vaktiyle Ankara şehrinin dolaylarında 
teşekkül etmiş olan Askerî Fabrika ve diğer 
askerî müesseselerin işgal etmiş oldukları kısım
lar bugün birer büyük kıymet oldukları halde 
kıymetleriyle mütenasip bir tahsis yapılamadığı 
içindir ki, onlardan lâyıkı veçhile, istifade edile
memektedir. Binaenaleyh bu kanunun hükmünü 
esas itibariyle şahsen destekliyen bir arkadaşınız 
bulunuyorum. Ancak bu kanun şehir ve kasaba
larda medkensiz vatandaşlara mesken temini için 
sevk edilmiş bulunan ve geçen devrenin son 
zamanlarında Yüksek Meclisinizin kabul buyur
duğu 6188 sayılı Kanunla taaruz teşkil etmekte 
ve hattâ kanun hükümlerini, Süleyman Kuranel 
arkadaşımızın söylediği gibi tatbik edilemez, işli-
yemez bir hale getirecek gibi görülmektedir. 
Üzülerek arz edeyim ki, bu mevzularda, haddim 
olmıyarak, biraz geniş malûmata sahip bir arka-
daşmız bulunmaklığima rağmen bu teklife az ev
vel muttali oldum. 6188 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinde der ki: 

Madde 2. — Belediyeler bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihteki belediye sınırları içinde Har 

zinenin ve özel idarenin ve katma bütçeli daire
lerim (Vakıflar idaresi hariç) mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup 
imar plânında belli bin ihtiyaç ve maksada tahsis 
edilmemiş bulunan arazi veya arsalardan imar 
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plânına göre mesken yapılmasına elverişli olan
lar, bedelleri devrin yapıldığı yıl Arazi Vergisine 
matrah olan kıymetleri üzerinden ve birinci tak
sitleri devri takibeden bütçe yılından itibaren 
başlamak üzere, 10 yılda ve 10 eşit taksitte faiz
siz olarak ödenmek şantiyle, belediyelere devir ve 
temlik olunur». 

Şimdi bendeniz Sayın Maliye Vekilimizden 
şunu öğrenmek istiyorum : 6188 sayılı Kanjunun 
tatbik mevkiine konulduğu tarihten bugüne kadar 
ne gibi muameleler yapılmıştır? Ve bu kanun mu
cibince belediyelere tahsis edilmesi ieabeden ara
zi ve arsaların tahsisleri yapılmış mıdır? Eğer 
bunlar yapılmadı ise o zaman bu kanun* üzerinde 
hassasiyetle durmak lâzımgelir arkadaşlar. Tah
sislerin yapılmakta olduğu bir sırada böyle bir 
kanunla ve bu kanlunun şu esbabı mucibesiyle 
«Binaenaleyh bu mahiyetteki gayrimenkullerden 
lüzum kalnnyanl'arın tahsislerinin ref'i ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü 
maddesindeki 250 bin liralık hadle ve 6188 ve 
4753 sayılı Kanun hükümleriyle mukayyet tutul
maksızın Hazinece satılarak değerlendirilmeleri 
ve bunlardan elde edilecek paralarla bahsi ge
çen hizmetlerin süratle ifası lüzumlu görülmüş» 
şeklindeki esbabı mucibe ile 6188 sayılı Kanunun 
derpiş ettiği hükümler tamamen tatbiksiz kalacak 
ve bunlar Hazinece elden çıkarılacaktır. 

O takdirde Yüksek Heyetiniz takdir buyurur 
ki, bunun *a cismi Ankara'daki meskensiz vatan
daşlarımız çekecek ve perişan! bir hale gelecektir. 
Bu itibarla arkadaşlarımın arz ettikleri gibi, Sa
yın Maliye Vekilinin, henüz belediyelerce anlaş
ma yapılmamış olanlar da bulunduğuna göre, bu 
kanunun komisyonlarda ve bilhassa 6188 sayılı 
Kanunu tetkik etmiş olan D'ahiliye Encümenin
den de geçirilmesini arz ve teklif ederim. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, kanunun metninde, satılacak olan âmme 
hizmetlerine 'iTiuıhaıssas binaların varidatının ne
reye tahsis olunacağı 'hakkında vazıh bir kayıt 
bulunmamasına rağmen, Millî Müdafaa Vekili 
arkadaşımız, burada beyanatta bulunurken, bil
hassa Millî Müdafaa Vekâletinin emrinde bulu
nan arsa ve binaları satılmak suretiyle onların 
kıymetlerinden faydalanılarak askerî iskân için 
yeni binalar yaptırılacağı meselesini ortaya attı
lar. Yani bu kanunda sarahat (olmamakla bera
ber, vekilimizin beyanatına dayanarak, anlıyo
ruz ki, bunda bir çeşit « tahsisi varidat » zihni-
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yeti vardır evvelâ ıbu noktanın sarahatle mev
cut olup olmadığını \ben anlamak; istiyorum. Hü
kümet bu kanunu sevk ederken, falan yerden, şehir 
içindeki kışlayı veya aöjkerî hastaneyi satacak, 
bunun parası ile buna müşabih başka yerlerde, 
şehrin dışında bu •maksatlar için muvafık görü
lecek yerlerde bina yapacak mı, yapmıyacak 
mıdır? 

Eğer böyle bir tahsis, varidat düşüncesi var
sa, bundan hâsıl olacak varidat aynı maksatlara 
tahsis edilecekse bu cihet tasrih edilmek suretiy
le 'kanunun kabul edilmesine taraftarım. 

Erzurum büyük askerî kuvvetlerin ımdsikûn 
bulunduğu feir yerdir. Orayı görmiyen ve ora
da bulunmıyan arkadaşlara anlatmak lâzrmgelir 
ki, şehrin ortasında askerî maksatlarla kurulmuş 
binalar bulunmaktadır. Bunlar bugün maksada 
kifayet etmemekte ve satılaımamalktadır ve bu kıy
metleri başka yerlere devredemiyorlarsa, askeri, 
bugün stratejik durumun yahut bugünkü şehir 
icaplarrmn icabettirdiği şekilde iskân^edemiyorlar-
sa'askerî binaları,, askerî araziyi satmak suretiyle 
askerin iskânı rasyonel bir şekilde temin edilecekse 
ve bu kanun bunu temin ediyorsa ve bu kanunun 
ruhunda bu şekilde bir tahsisi varidat düşüncesi 
varsa, bizim ileri düşünceli Meclisimiz,, bütün 
hakikatleri gören meclisimiz, belediyelere birta
kım imkânlar bahşeden 6188 sayılı Kanunu bir
takım kayıtlara bağlıyarak veyahut hazineci, 
muhafazacı !bir zihniyetin tesirlerine kapılarak 
bu kanunu kabul etmemezlik etmemelidir. Fa
kat muhakkak surette, benim şalhsi kanaatim iti
bariyle bu kanunda tahsisi varidat zihniyeti aran
malıdır. Bilhassa Millî Müdafaa Vekâletinin 
tesislerini satmak ve onlarm yerlerine yenilerini 
ikame etmek lâzımdır. Düşüneeler'iım bundan 
ibarettir. 

REİS — Hadi Bey komisyondan bir sual var, 
Buyurun cevap verin. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Bahadır 
Dülger arkadaşımız benim söyliyeceklerime kıs- ' 
mel? temas ettiler. 

Demin Komisyon adına konuşan Hadi Hüs-
man, bu satılacak gayrimenkullerin yerine yeni 
inşaatın yapılacağını ifade etmiştir. Hakikaten 
yatırım yeni inşaata mı hasredilecektir ? 

Bir de şarta m'uallâk hibeler bu kanunun mut
lak surette şümulüne girmekte midir? Meselâ 
Zonguldak'ta bir Çelikel Lisesi vardır veya ci-
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heti askeriyeye hibe edilmiş bir bina vardır, bu
nun artık lüzumu kalmamıştır diye satılıp başka 
işe tahsis edilecek midir? 

KOMİSYON ADINA HADİ HÜSMAN (İs
tanbul) — Komisyonumuzda bu mevzu görü
şülmüştür. Bize verilen izahata göre, ki bu iza
hatı sayın arkadaşım Hükümet esbabı mucibesi-
nin son satırında bulabilirler, Millî Müdafaa ih
tiyaçları mevcuttur. Bir kısım Millî Müdafaa
ya tahsis edilen gayrimenkuller mevcuttur, Fa
kat tahsis ciheti kaybolmuştur. Bu paralarla millî 
Savunmanın ejok âcil ve nöksian olan ihtiyaçları 
karşılanacaktır. Bize verilen izahat budur. Bu 
izahat şifahi olmakla kalmamış Hükümet esbabı 
mucibesinde de tasrih edilmiştir. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Diğer mas
raflara da sarf edilecek midir? 

HÂDI HÜSMAN (Devamla) — Umumi ola
rak bu satış hasılatı, mucip sebepler lâyihasın
da zikredilen ihtiyaçlara tahsis edilecektir, den
mek suretiyle bu endişenizin bertaraf edilmiş ol
ması icabeder. 

Hibeye gelince, yani Hazine namına hibe, 
Muhasebei Umumiye Kanunu bunu bir madde
sinde tasrih etmiştir, hibe meşrutunlehine sar-
fedilir. Ama ben hukukçu değilim, meşrutun
lehine sarfedildikten sonra o, satılmaz, tamamen 
vakıf mahiyetinde midir; bunu izah edecek du
rumda değilim, aflarını rica ederim. 

Bir para yatırılmış bir mektep yapılmıştır, 
bu mektebin kullanılma vaziyeti bertaraf olmuş
tur gibi bir hâdise ancak enderi nâdirattandır. 
Hukuki icabı ne ise Hükümetin hukuki icaba 
hürmet edeceğini kabul etmek lâzımdır. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Ciheti askeriyenin işgalinde bulunan ve imar 
plânına göre iskân sahasına ayrılmış olan yer
ler bu kanunun hükümlerine tâbi midir? 

HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Burada is
kân sahası ve saire mevzuubahis değildir. Ciheti 
askeriye hizmetine tahsis edilmiş; fakat bugün 
maksadı tahsis olan hüviyetini kaybetmiş, ciheti 
tahsisi ref'edilmiş bir gayrimenkul mevzuubah'is-
tir. Bunun, iskân sahasında veya dışında olması 
mevzuubahis olmamak icabeder. Metinde böyle 
bir hüküm yoktur. 

REİS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY. (Ordu) — Efendim, bu 

kanunun istihdaf ettiği gaye üzerinde konuşan 
arkadaşların en büyük endişeleri 6188 sayılı 
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Kanunla bir tezat teşkil ettiği noktası üzerine 
teveccüh ediyor. 

Vaziyet şudur : 
6188 sayılı Kanun Yüksek Mecliste müzakere 

edilirken Bütçe Komisyonu namına o kanunun 
raportörü bendeniz idim. 

O kanunun Meclise sevkının en mühim mucip 
sebebi gecekondular dâvası idi. Gecekonduları 
bertaraf edip meskensiz vatandaşları birer mes
ken sahibi yapmak için Hazinenin, idarei husu-
siyenin elinde bulunan ve şehir imar plânı dahi
linde mevcut olan arsaların, kanunun ikinci 
maddesinde tasrih edilen şartlar dâhilinde tak
sitle belediyeye devri meselesi idi. Binaenaleyh, 
halen huzurunuzda müzakere edilmekte olan bu 
kanunun gayesi, ciheti askeriye elinde bulunan 
mebaninin 6188 sayılı- Kanunun şümulü haricin
de, yine askerî maksatlarla bina 'inşja etmek üzere 
satılıp Millî Müdafaaya tahsisi meselesidir. Bu 
itibarla bunu 6188 sayılı Kanunla karıştırmak 
doğru değildir. 

Yalnız, ciheti askeriyenin elinde bulunan bâ
zı binalar vardır ki, bunlar imar plânı içinde, 
şehir dahilindedir. Satılacak olan binalar içinde 
diğer vekâletlerin ihtiyacına lüzumlu olanları 
varsa onların satış haricinde bulunması Bütçe 
Komisyonunda yapılan müzakere sırasında teba
rüz ettirilmiştir. Bunun haricinde kalan kışlalar, 
askerî binalar,- talimhaneler ve diğer sahalar sa
tılacak, bunların hâsılası ile ciheti askeriyenin 
başka bir ihtiyacı temin edilecektir. Netice ola
rak huzurunuzda şunu arz etmek istiyorum: 

Bu kanunu 6188 sayılı Kanunla karıştırmak 
doğru değildir. Bu yüzden de encümene iadesin
de mâna yoktur. 

REİS — Muhlis Erdener, buyurun. 
MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

teklifi bendeniz iki zaviyeden ve iki kanunla 
kabili telif görmüyorum. Bunlardan birisi, sa
tılacak .arsaların kıymeti üzerinde bu kanunla 
takyidatm mevcut oluşudur. Keza Maliye Ve
kili ve Hadi Hüsman Bey de bunu tasdik etti
ler. Ancak tevilleri indî bir tefsir mahiyetini 
geçmedi. Kanun mevcut oldukça kanun yolu 
ile değiştirilmedikçe indî tefsirlerin hiçbirisi 
tecviz edilmez. 

İkincisi, 6188 sayılı Kanunla bu lâyihanın 
tezat halinde bulunuşudur. Arkadaşlar daha kı
sa zamanda 6188 sayılı Kanunla hepimiz şimdi
ye kadar görülmemiş, iftihar edeceğimiz büyük 
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bir hamle yaptığımıza kaniyiz. Yani meskensiz 
fakir vatandaşları, Hazinenin elinde bulunan 
arsalardan faydalandırmak, uzun vâdelerle, 
ucuz fiyatlarla ve taksitle verilmek şartiyle 
vatandaşı ev sahibi yapmak kasdiyle çıkarmış 
olduğumuz kanunu bu kanun tamamını parali-
ze eder. Bu takdirde rayiç üzerinden satış du
rurken, 6188 sayılı Kanunla satışlarına imkân 
vermiyecektir. Bir arsanın iki yere taksimine 
de imkân yoktur. İstanbul'da bildiğime naza
ran 59 kooperatif mevcuttur. Hazine ve beledi
yelere ait talepleri yapmışlardır. Şimdi, bun
lar acaba umumi şekilde ifade edilen, lüzumu 
kalmamış ihtiyaçlar, arasına dâhil midir? De
ğil midir? Yani istenilen salâhiyet hudutsuz ve 
şümullüdür. Böyle bir salâhiyet korkarım ki, 
büyük frotmanlar yapabilir ve daha evvel alı
nan isabetli kararların tatbikatını sekteye uğ
ratabilir. Bu itibarla, Hükümetin istenilen salâ
hiyeti tavzih etmesi şarttır. Meselâ İstanbul'da 
bir Barutha/ıe meselesi vardır. Burası hem ika
metgâha tahsis edilebilir, hem de satışa çıkarı
labilir. Elbette ki, halkın mesken ihtiyacına ce
vap verecek şekilde tevzii, 6188. sayılı Kanunun 
ruhuna da uyması itibariyle, en iyi bir şekildir. 
Ama bunun karşısında, bu gayrimenkul muka
bili bir ihtiyacın kapanması bakımından elbette 
ki, onun toptan ve peşin olarak satılması Mali
yenin isteklerine daha uygun gelir. Bunların 
tetkik edilmesi ve frotmanlara meydan bırakıl
maması lâzımdır. Bunun için de spesifiye edile
rek buraya gelmesine yani satılacak yerler ne-
relerse bunların zikredilerek buraya getirilme
sine taraftarım. Hakikaten aynı zamanda ka
nundaki 250 bin liranın da bugünkü rayice göre 
eğer bir muvazenesizlik varsa ayarlanmasını, 
bu işin doğrudan doğruya tefsir ve tesis yoliy-
le değil doğrudan doğruya kanun yoliyle halle
dilmesine taraftar olduğumuzu arz ederim. 

REÎS — Reylerin neticesini arz ediyorum. 
1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yakıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına (272) arka
daş rey vermiştir. (272) reyle lâyihanın ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasına (295) arkadaş rey vermiş lâyi* 
hanın kanunhtğu (295) reyle kabul edilmiştir. 
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1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nunun 17 nci maddesiyle bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası
na (273) arkadaş reyini vermiştir. Binaenaleyh 
lâyiha (273) reyle kabul edilmiştir. 

Mustafa Bağrıaçık, buyurun. 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Çok 

muhterem arkadaşlar, teklif edilen kanunun ha
kikaten büyük bir ihtiyaca cevap vereceğine ka
niim. Yalnız bu kanun kabul edilirken bâzı şart
ların da beraber olması lâzımgelir. Bugün vilâ-
yerlerde ciheti askeriyeye ait birçok binalar var
dır. Bunun en bariz misali îspartadadır. İspar
ta 'da Evvelce bir tümen varmış, tümeni istiap 
edecek şekilde bâzı binalar satmalmışlar, bâzı bi
naları tamir ettirmişler. Tümen oradan bilâhara 
kalkmış. Şimdi orada 25 tane bina harap bir va
ziyette duruyor. Millî Müdafaaya yazılıyor, de
niyor ki, beş on kuruş para gönderin, harabiye 
yüz tutan bu binaları tamir edelim. Millî Mü
dafaa tahsisatsızlık yüzünden para gönderemi-
yor. Tabiî pencereler kırılıyor, çatıları çöküyor 
ve harap olup gidiyor. Bu vaziyette elimizdeki 
millî servet heder oluyor. Şimdi bu binaların sa
tılmasını Maliye Bakanlığına bırakacak olursak 
belediyeleri çok müşkül duruma sokmuş olacağız 
arkadaşlar. Çünkü, bu binaların ekserisi imar 
plânı dahilindedir. Büiyorsunuz ki, belediyeler 
şehir imar plânlarını tahakkuk ettirebilmek için 
çok müşkülât çekmektedirler. Bugün arazinin 
metre karesi 200 - 300 liraya çıkmıştır. Belediye
ler malî kabiliyetsizlikleri dolayısiyle bu imar 
plânlarını tatbik edememektedirler ve daha da 
tatbik edemiyeceklerdir. Bu mecburiyet dolayı-
siyledir ki, belediyeler imar plânı haricinde gay-
rimenkuller için ruhsat vermektedir. 6188 sayılı 
Kanunla belediyelerin imar plânı dahiline girmiş 
olan sahalar, şimdi bu kanun kabul edilecek olur
sa, belediyelerce şehirlerin imar plânının tahak
kuku güçleşecektir. Çünkü, bir bina vardır, ha
raptır, bugün değeri iki bin liradır, fakat bina 
haraptiir, o itibarla muazzam bir arsası vardır. 
Bunların meselâ, 3 bin metre kare, 4 bin metre 
kare, bazan da 20 bin metre kare olan arsası var
dır. Şehir imar plânı dahilindedir. Binaenaleyh 
müsakkaf olduğu için 6188 sayılı Kanuna göre 
belediyeye devredilemiyecektir, bu arsa ve bina. 

Şimdi, biz bu kanunu kabul edecek olursak 
2 - 3 bin lira değeri olan ve içerisinde oturulmak 
için şehir imar plânına göre o kısımda tesisler ve 
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binalar yapılması lâzımgelen bir yeri belediye 
tutacak bir şahsa Maliye vasıtasiyle satacak, sat
tıktan sonra belediye şehir imar plânını tatbik 
edebilmesi için malî imkânsızlık karşısında muaz
zam bir para vermeye mecbur kalacak. Esasen 
belediyelerin malî gelirleri malûmunuzdur. Be
lediyelerin varidatını artırmak için uğraşıyoruz. 
Onun için belediyelere bu gibi imkânları sağla-
mıyacak olursak harap olan ülkeleri imar etmek 
imkânı hâsıl olmıyacaktır. Bu bakımdan benim 
şahsi kanaatim, şehir imar plânı dahilinde bulu
nan: ve Iküliamılmaz duruımda olan/ bu ıgibi gay-
rimenikulle'r varsa buralar takdir edilecek be
del ımuikaıbiliınde ve 'taksitle belıediyeiene devre
dilsin ve belediyeler de şehir imar plânlarına 
göne buın!aırı kuıllansın. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN. 
'DERES (Aydm) — Yerine yenisini asası! ikame 
edelim. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Devamla) — Ye
rine birisini ikame etmek meselesi (benice ka
bili tatbik ollmiiyanı ıhir şeydir. Meselâ önada es
kiden 'askerî binlikler varimtDŞ, Ibugün yoktur, 
ımiuhakikak yerime kaşla yapmak. için uğraşacak 
değiliz iki. Eğer orada askerî tesislerini kurui-
•rnası lâzaımgeliıyorsıa Ikunsuın, ama ımuhalktkak 
yerime kurulacak demek doğru ollmaz. O va
kit şehir imar plıân'lıaırınıı tadil etmek lâziimge-
ılir. Çünkü meselâ şehir imar plânıma göne o 
ıkuşlanin bulunduğu yer bir sanayi bölgesi veya 
bir imahal'le olarak gösterilmiştir, illâ oraya yi
ne kışla yapmak doğru olmaz. (Şehrin dışında 
olanlar sesleri). 

ıŞehriin dıişı<nlda ve ciheti askeriyeye ait yere
ller varsa ondan Haizine satan, bendim şahsi 
kanaatim budur arkadaşlar. 

REÎS — Servet iSezgin, 
ISERVET. SEZGİN (Çansaktkade) — Bu ka

nun lâyishasuniını büyük bir fiilî ihtiyaç ve za
ruretten Meri geldiği ımıuhalkfcalktır. Bu itibar
la buna esas itibariyle biz de taraftanız. An,eaJk 
kanunun) ikinıci maddesi, birçok arfkadaşlammaz 
taraflından, 6188 sayılı Kanun hüküımıleninin 
tatbik edilmemesi yönünden tenkid edilirlkeın,, 
'ben de 4753 sayıiı Kanun hükümlerinin tatbik 
edilmemesi yönünden ibu ikinci maddeye mu
halifim^ 

4753 saynlı Kanam, malûmu âlilıeri, Çiftçiyi 
Topraiklandınma Kanunudur. Şu halde âmıme 
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.hiamjetıleni içim tahsis veya işgal1 edilımdtş olan 
gayrimenkuller tahsis gayeıleriİM tkayibettdlkılieri 
takdirde 'bu gayrimıemikuill'erim •çiıftçifere tahsis 
edilmıesimte imikân Ikalm'iyacalkitır deiimeıktir. HaL-
•bufei 4753 sayıll!i Kamum Meclisi Âlimin, üzerin
de hassasiyetle durduğu' kamıunılardamı ıbiridir. 
4753 sayılı Kanun hükümleri acaba niçin tatbik 
edilmek istenmemektedir? Ve bu nevi gayrimen-
kullerden köylülerimi faydalanmaları niçin arzu 
ediılmeime'ktıedirı? İnsana bu ikinci madde sa
dece bu nevi gayrdımıemikulLerdera gelir ;elde edil-
™esi gayesi .güdüldüğünü, 4753 ısayııht Kamumla 
'temin eddkrueık istenen sosyal: gayelerim Ikaıltomıs 
olduğu inttiibaıını uyandırdığı için '6188 sayılı 
Kanun hükümleriyle birilikte 4753 s aynin Ka
mun Ihüikümilerininı de ıtatbiık edilım ermesi şekdimı-
deki ikinci maddeye imtuhaiif olduğumu saygı 
ile arz ederdim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun tasarısında zannediyorum bir iki nokta yan
lış anlaşılıyor. 

Birincisi, bâzı arkadaşlarımda şöyle bir zîehap 
hâsıl olduğunu tahmin ediyorum: Gayrimenkul-
ler satılacak, başka yerde gayrimenkul yapıla
cak. Kanunun esasında, esbabı mucibesinde ya
zıldığı gibi artık tahsis ciheti değişmiş, lüzumu 
kalmamış ve bugün terkedilmiş, harap olmakta 
olan gayrimenkuller esastır veyahut da sağlam 
da olsa harap olmamış da olsa artık orada o hiz
metin ifası imkânsız veya çok güç olduğu tak
dirde onu satıp o hizmetin ifası kolay ve yerinde 
olan bir yerde gayrimenkul yapmak veya almak 
esastır. Binaenaleyh su gayrimenkul de satıla
cak mı, bu gayrimenkul de satılacak mı tarzla
rında bilcümle gayrimenkuller tasfiye edilecek, 
yeniden gayrimenkul elde edilecek gibi bir vazi
yet yoktur. 

İkincisi : Bu gayrimenkulleri satıp yerine o 
hizmetin ifasını sağlıyacak elverişli yeni bir gay
rimenkul temin etmek esastır. Bir yerde, artık 

. terkedilmiş, bir şehrin ortasında kalmış olan, 
ve harap olan ceza evini ortadan/ kaldırmakla ce
za evi ihtiyaç ve lüzumu ortadan kalkmış dpo-il-
dîr ki. Ceza evi satılacaktır çünkü o şehrin orta
sında kalmıştır. Herkesin gözüne batmaktadır. 
O yüzden tamiri için para sarfından da çekini!-
mektedir. Binaenaleyh bu şekilde haliyle terke
dilmiş olan ceza evini satacağız. Şehrin dışında 
yeni bir ceza evi yapacağız. I 

Farzedelim ki, bu gayrimenjkulleri satmadık. 
Ama şehir ve kasabaların münasip mahallerinde 
o âmme hizmetinin görülmesi için yeni gayrimen
kuller yapmak veya satm almak yoluna gitsek bu 
tahsisatı nereden bulacağız? Bu binaların yerine 
yenilerini ikame etmek için kaç sene beklememiz 
icabedeeek? Onuni için biraz realist olalım arka
daşlar. Evvelce şehrin dışında iken bilâhara 
şehrin imarı dolayısiyle şehir dâhilinde kalan ve 
büyük kıymet iktisabeden bu harap binaları sat
makta ne gibi bir mahzur telâkki (dersiniz? Bu 
harap binaları satarak yeni gayrimenkuller inşa 
etsek iyi olmaz mı? Uzun zamanda yapılmak za
rureti hâsıl olan gayrimenkulleri kısa zamanda 
yapsak iyi olmaz mı? Elbette iyi olur. Onun için 
bu kanunun hazırlanmasında ve sevkmjdaki esas 
maksat budur. 

Yine bir misal arz edeyim: izmir'de Sarıkışla 
isminde bir bina vardır. Vaktiyle bu bina belki 
şehrin dışın daydı. Bugün metre karesi bin lira 
gibi bir kıymet iktisabetmiştir. Bu gayrimen
kulu tasfiye etmek suretiyle ordu ve oradaki as
kerler için daha münasip yerlerde kışlalar tesis 
etmek bu suretle şehir ortasında harap vaziyette 
duran bir binayı oradan! kaldırmak bizim için fe
na mı olur? 

Atıf Benderlioğlu arkadaşıma şunu arz ede
yim: Ankara'da, şehrin içinde kalmış olan Sarı-
kışlayı hali ile terketsek ne olacaktır? Bundan be
lediye ne temin edecektir? Şehir halkını bu man
zara ile daima karşı karşıya mı bırakalım? Lü
zum ve zaruret olursa orasını satmak suretiyle 
onu kaldırırsak, yeniden münasip yerlerde kışla
lar tesis edersek şehrin imarına hizmet olmaz mı? 

Atıf Benderlioğlu arkadaşıma şunu arz ede
yim : Maltepe'nin ta ortasında Ordunat tesis
leri vardır. Bunu daha kaç yıl orada bırakaca
ğız? Bunları satmak lüzum hâsıl olur ve Millî Sa
vunmada uygun görürse, şehrin ortasında kal
mış olan Ordunat tesislerinin bulunduğu arsaları 
satarsak daha münasip mahallerde bunu tesis 
edersek bu iyi bir şey olmaz mı? Atıf Benderli
oğlu arkadaşımız belediye reisi iken sabahtan ak
şama kadar birçok taleplerle karşılaştığını ve ta
mire gelen tankların Maltepe asfaltını harap et
tiği şikâyetlerini dinlerdik. Maltepe asfaltının 
imarına sebep olursak fena bir şey mi yapmış 
oluruz. 

Muhlis Erdener arkadaşımız Baruthane arsa
sına temas etti, Baruthane arsası bununla alâkalı 
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değildir. Çünkü Baruthane arsası Makina ve Kim
ya Kurumuna aittir. 

Yine bâzı muhterem arkadaşlarım G188 sayılı 
Kanuna temas ettirdiler. Arkadaşlar hepiniz bi
lirsiniz ki, 6188 sayılı Kanun esas itibariyle ge
cekondular dâvasını halletmek için ele alınmıştır. 
Başkasının mülkiyetinde bulunan bir arsa üstü
ne gecekonduyu b'ina etmiş olan bir kimsenin bu 
yüzden zaman zaman yerinden atılması vaziye-
tiyle karşılaşılan ve zaman zaman yıkılmak teh
likesine mâruz kalan binaların durumlarına is
tikrar vermek dâvasını halletmek için ele alın
mıştır. Bu kanunun esasında ve ruhunda bu var
dır. Yoksa falan yerdeki askerî tesisleri alıp 
onu meskensiz vatandaşlara tahsis etmek esas de
ğildir. 

Arkadaşlarımız binalardan da bahsettiler. 
Üzerinde müsakkafat bulunan' gayrimenkuller 
esasen bu 6188 sayılı Kanunun ahkâmına dâhil 
değildir. Bu itibarla onunla karıştırılmasına as
la lüzum yoktur. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
O halde maddede niçin zikretmek lüzumunu 
hissettiniz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Onu zikretmemizin sebebi, bu gay-
rimenkulleri elden çıkarıp ondan sonra o hizme
ti haliyle terketmeye bir sebep yoktur. O gayri
menkul! erin satımından sonra onun eşini, daha 
'iyisini, daha elverişlisini münasip yere de tesis 
etmek lâzımdır. Buna lüzum ve zaruret vardır. 
Zira o hizmet ortadan kalkmamaktadır. Onun 
için bu kanunun şümulüne giremez. Bu bakım
dan 6188 sayılı Kanunun hüküm ve şümulüne 
dâhil değildir. 

Bahadır Dülger arkadaşımızın bahsettiği tah
sisi varidat bugün yoktur. Usulümüz de değildir. 
Ancak bu gayrimenkulleri satınca bunların hâ
sılı elbetteki Bütçe Kanununa konacak ve yine 
yüksek huzurunuza gelerek kabul edilecek ka
nunla bu içi yapmak mümkün olacaktır. Ve eşi
ni yapmak mümkün olacaktır. Bendeniz hulâsa 
olarak şunu arz edeyim, Hükümet, müzakereler
den sonra bu kanunu çok faydalı, lüzumlu, za
ruri, işleri kolaylaştırıcı ve yeni tesisler yapma 
imkânını bahşeden bir kanun olarak görmüştür. 
Yüksek heyetinizin de bunu bu şekilde kabul bu
yuracağına inanıyorum, takririn reddi ile gecik
tirilmeden kabulünü rica ederim. 
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ÂTIF BENDERLİOĞLU (Ankara) — Efen

dim, demin arz ettim, hu 'kanunun sevkında 
Hükümetle tamamen Ibera'berinı. Hattâ şunu arz 
edeyim, bendeniz belediye reisi olduğum .gün
den şehir içinde tamamen kıymetsiz 'hale gel
miş olan Askerî Fabrikalar elinde, Ordu Do
natım Kurumu telinde veya diğer müesseseler 
elinde bulunan ve 'şehrin nizamını, imar plânını 
tamamen alt üst eden bu arsaların bir an evvel 
Hükümet eline 'geçmesi ve şehir içinden askerî 
•tesislerin ıçıkarılması için sırası ile 'Millî Müda
faa Vekilliği yapmış arkadaşlarımı işhat ede
rek arz ediyorum, hattâ Genelkurmay Başkanı 
Sayın Nuri Yamut arkadaşımızı işhat ederek 
arz ediyorum, belediyeye geldiğim ilk ıgünden 
itibaren bu askerî 'tesislerin şehir dışına <çıka-

. rılmasını ve bu arsaların şehir imar plânı ile 
mütenasip bir şekilde kullanılması lâziımigeldi-
ği kanaatini öne sürdüm, Sayın Başvekilimize 
keyfiyeti arz ettim, 'benimsediler, Sayın Müs
teşar Ahmet ISalih Beye hu hususta bir tasarı 
hazırlanması için emir verdiler, esaslı şekilde 
işin halledilmesini istediler. Bu mevzuda me
saisi bulunmu!ş Ibir arkadaşınız sıfatiyle Hükü
metin teklifini hararetle desıtekliyen bir arka
daşınızım. 

Ancak, 6186 sayılı Kanunun tatbikatına he
nüz haşlamış olduğumuz 'bir sırada, demin Sa
yın 'Maliye Vekilimizden şunu sordum: Bugü
ne Ikadar '6188 sayılı Kanunun tatbikatı dolayı-
siyle şehir ve kasabalarda arsaların belediye
lere tahsisi mevzuunda ne 'gibi anlaşmalar, ne 
gibi muameleler yapılmıştır, bunu Yüksek Mec
lise beyan buyurmalarını rica ettim. Bu nok
taya 'temas buyurmadılar. Bu kanuna tama-
miyle taraftarım arkadaşlar. Bu İkanunun çık
ması elzemdir. AıicaJk -61&8 sayılı Kanunu ze-
delemiyeli'm. Ben demiyorum ki, askerî fabri
kaların, marangoz falbrikasmm, silâh fabrika
sının elinde 'bulunan kıymetli arsaları vatan
daşlara vergi kıymetleri üzerinden mesken için 
tahsis edelim. Hâşâ ve kellâ. 6188 sayılı Ka
nun 'bunları ele almak gibi bir vaziyet ihdas 
etmişse o kanunun maddeleri tadil edilebilir, 
'bu kanunu bertaraf edecek hükümler konabilir. 
6188 sayılı Kanunun meskenler için tahsise el
verişli addettiği arsalar da satıldığı takdirde o 
kanun hükümsüz kalacaktır. 

[Binaenaleyh, yine bu devre içerisinde müs
taceliyetle tetkik edilmek üzere ve Maliye Ve-
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kilimizin, Hükümetimizin üzreind'e hassasiyetle j 
durduğu kanunun asıl ruhu zedelenmemek ve 
6188 sayılı Kanun'la telif edilmek üzere bunu I 
arz ve teklif ediyorum, benim noktai nazarım 
budur arkadaşlar. 

BEİS — Süleyman Kuranel. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Ar
kadaşlarım; pek sayın arkadaşım Maliye Vekili
nin buradaki izahlariyle tamamen mutabıkım. 
Yalnız arkadaşımız görüşmelerinde ve konuşma
sında mütemadiyen kışladan,, ceza evinden bah-
settilerr. Ben de şunu soruyorum; şehrin sınırın
da ciheti askeriyenin, talimgahı vardır. Bu üç 
bin, fon bin metrekaredir. Bu iskân sahasına ay
rılmıştır. Buralar 6188 sayılı Kanuna göre, be
lediyelere verilmek lâzımdır. Şimdi desinler ki; 
6188 sayılı Kanuna göre bu gibi yerler belediye
ye verilecektir. Bu kanunda buna ait bir husus 
yoktur desinler. 

Şimdi benim ricam şudur; desinler ki; imıar 
plânına göre islkân sahasına ayrılmış olan yerler 
'bu kanunun hükmüne girmez.... 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Onlar tahsislidir. Bu kanunun 
hüküm ve şümulüne girmez. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — O 
zaman ben buradaki iddialarımdan vazgeçeceğim. 
Ben de kışla ve ceza evinin katılmasına tarafta
rım. Ama şehrin kenarındaki halkın, ihtiyacı 
için ayrılmış olan yerlerin 6198 sayılı Kanunla 
verilmesi mümkünken bunu mienetmekte mâna 
yoktur. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 
gerek musakkaf olsun, gerek arsa veya tarla ol
sun bir hizmete tahsis edildikten sonra 6188 sa
yılı Kanun hükmü içine girmiyor. Talimhane 
tahsisimiz altında kaldığı müddetçe şehrin kena
rında ıstırap verecektir. Fakat bu kanun bu işi 
halletmiş olacaktır. Onu satacağız ve bedeli ile 
başka bir yerde başka bir talimhane ikame edece
ğiz; belki de daha fazla para Vermek suretiyle 
tesis edeceğiz. Normal 'bütçe ile bunu görmeye 
imkân yoktur. Normal Bütçenin muayyen nor
mal tahsisatı vardır. Bunları kaldırıyor, yeri
ne başkasını ikame ediyoruz. Onun için muh
terem arkadaşım Süleyman Beye arz edeyim: | 
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j Arsa da olsa, tarla da olsa tahsise tâbi olduk

tan sonra 6188 sayılı Kanunun içine girmiye-
I çekti*. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bir 
sual. 

REÎS — Sonra, ihsan Aktürel. 
ÎHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Takrir sa

hibi olmak itibariyle tekrar söz almak mecburi
yetinde kaldım. 

Maliye Vekili güzel bir zekâ taktiği ile tak
ririn reddini istediler ve dediler ki, - sanki bu
rada bu kanunun lüzumuna kail olmamış ar
kadaşlar varmış ve bu suretle b«yanı mütalâa 
edenler bulunuyormuş gibi - harb olmuş, yıkıl
mış, ihtiyacın dışında kalmış olan yerleri sat-
mıyalım mı? 

Elbette satalım. Bunun, aksini söyliyen yok. 
Yalnız kanun acele çıkmıştır. Tetkiksizdir, 

noksandır. îyi tetkik edilmemiştir. 
Encümen sözcüsünün söyledikleri maattees

süf beni hiçbir noktada tatmin etmedi. Bilmem 
sizi etti mil 

Takririm şudur; ben kanunun reddini iste
medim. Bendenizin takriri ret teklifi değildir.. 
Bu işte aceleye lüzum yoktur. Encümen bunu 
hdr daha tetkik etsin, dedim. Binaenaleyh bu 
kanunun aleyhinde bulunuyormusum gibi bir 
hava yaratılmamalıdır. 

REÎS — Başka söz istiyen olmadığına göre 
takrirleri okutuyorum: 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Arz ve izah edilen sebeplere binaen, lâyiha

nın tekrar incelenmek üzere encümene iadesini 
teklif ederim. 

Yozgad Mebusu 
îhsan Aktürel 

'ÎHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Son encü
men. 

Başkanlığa 
Bü kanun tasarısının imar ve iskân işlerini 

de ilgilendirdiğinden bunun Nafıa Encümenin
ce de görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

Başkanlığa 
Son çıkarılan yapı teşvik kanunları ile de 

I tedahülü bulunan bu tasarının yeniden görüşü-
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lebilmesi için encümene havalesini arz eylerim. 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile müzakeresi ya

pılan tasarının Bayındırlık ve Dahiliye komis-
ypnlarmdan da geçirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara Mebusu 
Atıf Benderlioğlu 

REÎS — Bu takrirlerin mahiyetlerine göre 
en aykırısı Atıf Benderlioğlu'nun, Nafıa ve Da-

Nahiyelerinin kaza haline ifrağı dolayısiyle 
Mans Başöğretmeni Halis tarafından gönderi-
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hiliye komisyonlarına gönderilmesi yolundaki 
takriridir. Bu takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu iki komisyona gitmesi kabul edildiğine 
göre ayrıca bu iki komisyondan geçtikten son
ra son komisyon olarak Bütçe Komisyonuna ha
valesi yolunda iki takrir daha vardır, onları 
da reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle 11 Hazi
ran 1954 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,13 

len teşekkür telgrafı. 

6. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 
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1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

Âza »ayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

541 
272 
272 

264 
5 

[Kabul edenler] 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümııü Üresin 

RÎNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nur'eddin Fuad Alp-
kartal 
Safaeddin Karanakçı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakııp Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Salâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim .Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 

Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
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Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
ISI azim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Haııri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pmar 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dara 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nahifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 
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KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ilamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki "Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Osman Özbilen 
îhsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
ismet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
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Ablükadir Kalav 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kayurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Bâykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Unver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğb: 
Ahmet Top-tloğlu 
İsmet Uslu 

SttRD 
Baki'Erden 
V'eysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç-
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedero 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Ytysuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
îhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHtSAR 

• Sıtkı Koraltan 
Saip özer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(V.) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Faıin Dalaman 
Attillâ Konuk 
Asım Okur 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nure t t in Barut 

Selâhattin İnan 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen (I.) 
Sabri Çonkar (t.) 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç. 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim, öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Ermstün 
Emin Kalafat (V.)^ 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fat ;n Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 

ÇORUK 
Hilmi Çeltikçioğlıı 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oglu 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sanca r 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Aziz oğlu 
Mustafa Ekinci 
Eyüp Şahin 
Halil Turgut 
Mehmed lîüsr'ov Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ \ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanac-

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket tnce 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Şalâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE' 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli * 
Sekip İnal 

ÎÇEI 
Yakup Çukuroğlu 
Aziz Koksal 
Mehmet ünal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Kemal Atay 
Necmi Ateş, 

Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Fuad Köprülü (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı > 

IZMlP. 
Mehmet Aldemir (î. Â.) 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz (V.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

. KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğhı 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
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Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELÎ 
ilanıza Osman Erkan 

(D 
Turan Güneş 
Sadettin Yalım (t.) 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 

MANİSA • 
Samet Ağaoğlu 

Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim Ökmen (V.) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timııroğiıı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu. 
Akif Sarı oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker , 
Rahmi Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri (Rs. V.) 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefelı 
Hamdı Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü U.hıçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Muşta it» Akçalı 
Zahit Akdağ 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

StîRD 
Suat Bedük 

SÎNOE 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Ahmet özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gül üt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Kara yavuz 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okay-
gün 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muhlis Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Nusret Kirişcioğlu 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın L 
Bursa i 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 

i) 
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Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı 
liey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

541 
295 
295 

2 4 1 
5 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhl-is Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğhı 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı Öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Eteni Menderes 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Sait Esen 
Müeteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

Ali Ferruh Yücel 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaettin Karanakçı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

^Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel ' N 

Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
.îhsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanaları 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abi'din Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hanıdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
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İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halit Zarbım 

HAKKAKİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kus'eyri 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ram&zanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu -

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Emin. Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Cibad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Flalûk ökeren 
Nuriye Pınar 

Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik. Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmı Dincer 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahrî 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mu st af a Bağrı açı k 
Remzi Birınd 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

Nihat Halûk Pepeyi 
MALATYA 

İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Ivaraos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay . 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
kiyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğln 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin Örnekol 
Ahmet özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ahmet Gurkan 
Osman ITacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlıı 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
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Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

13 RP A 
Feridun Ayalp 

AFYON KARAHÎSAR 
Saip Özer 
Osman Taluğ 
'Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmct Olgaç 

ANKARA 
Dağistan Binerbay 
Necmi înanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BlTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

İ : 6 9 . 6 . 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim' Yılmaz 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar (î.) 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın * 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Cevat Köstekci 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdj Sancaı1 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Eyüp Şahin 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

1954 C : 2 
VAN 

Kemal Yörükoğlu 
YOZGAD 

Hâşim Tatlıoğlu 
ZONGULDAK 

Hüseyin Balık 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkilıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocak 

ERZURUWİ 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdüîkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEE 
Abdüîkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih inal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen (V.) 
Abdullah îzmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğ-
lu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Aziz Koksal 
Mehmet Ünal 

Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Kemal A tay 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazım Bezmen 
Aleksandros Hacopulos 
Adnan M'enderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Hamdullah Supi Tanrı-
över 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
İlhan Sipahioğln 
Aıbidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstünda-r 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSER)! 
Emin Develioğlu 

[Reye iştirak etmiyenler] 
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Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 

Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgim 
Osman B"ölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamza Osman Erkan 
(t.) 
Turan Güneş 
Nüzhet Onat 
Sadettin Yalım (I.) 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürııri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Ve rai 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 

î : 6 9 .6 
Kâmil Kırıkoğlti 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
•Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 

. MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar ,özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandallnci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Salâhattin Orhon 

RtZE 
Hüseyin Agun 

1954 C : 2 
Mehmet Fahri Mete 

S&MSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rahmi Ozan Gümüş-
oğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİNOE 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahra.nh 

TOKAD 
İh san Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 

TUNCELS 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridıvı Ergin 
Mehmer. Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlıı-
oğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK. 
Sebatı Ataman 
Necati Diken 
»Sabih Duralı 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Kayseri 
Zonguldak 

. 1 
1 
0 
J-4 

1 
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î : 6 9.6.1954 C : 2 
1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 17 nci maddesi ile bağlı cetvellerinde değişiklik ya

pılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 54 1 
Hey verenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmiyenler : 2 63 

Münhal mebusluklar : 5, 

AFYON KÂRAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Zühtü Uray 

[Kabul 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

# BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis. Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
•Kenan Yılmaz 
Ali. Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karânakçı 
Nuri Togay 

edenler] 

| ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

I DENÎZLÎ 
I Baha Akşit 

İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 

I Osman Ongan 
DİYARBAKIR 

Ragıp Karaosmanoğlu 
I İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Tok er 

I Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Sadık Perineek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

I Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRt 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
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Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
"Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Puad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Öihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
ismet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

Mahmut Karaküçük 
MARDİN 

Etem Aybar 
Bahattin Erdem 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Ahmed Nuri Kadı oğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabrı Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi D.ayıbaş 
Nuri Sertoğln 

SİVAS 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 

Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
l u su f Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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Reye iştirak etmiyenler 
AFYON KARAHtSAR 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Ete 
Mümtaz Fıaik Fenik 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalama?ı 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat îyriboz 
Eteni Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı (V.) 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen (î.) 
Sabri Çonkar (î.) 

Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğültürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
îhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlıı 
Yaşar Gümüş el 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Cevat Köstekçi * 

DENtZLÎ 
Ali Çobanoğlu 

"Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Eyüp Şahin 
'Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE . 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocâk 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Ilışan Daî 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen (V.) 
Abdullah îzmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Aziz Koksal 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Kemal Atay 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Aleksandros Hacopulos 
Fuad Köprülü (V.) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıover 

Füruzan Tekil 
Nazlı Tlafoar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir (1. Â.) 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz (V.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taışer 

KOCAELİ 
Hamza Osman Erkan 
do 
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Turan Güneş 
Sadettin Yalım (î.) 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
sııhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
N'edim ökmen (V.) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertür 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazıl Erim. 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 

Aydın 
Bursa 
Kayseri 
Zonguldak 

Rahmi Ozan Gümüş-
oğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 

busluklar] 
1 
1 
2 
1 

Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer limur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muhlis Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Nusret Kirişcioğlu 

»m<i 
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Devre : X 
İçtima : P. S. SAYISI 3 

İdare Âmirlerinin, Büyük Millet Meclisi 1954 yılı Bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazba

tası (2/1) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
N-o: İlişiği 

Karar : 363 
45089/889 Eki: 2 

20 . III . 1954 

Yüksek Beisliğe 

1954 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin İ01 nci âza tahsisatı maddesine 526 mebus adedine 
göre tahsisat konmuştu. Bilâhara mebus adedinin artmasiyle,beraber ölmüş mebusların da aileleri-
ne ödenmesi lâzımgelen tazminatın karşılığına yetecek miktarda tahsisat olmadığından 101 nci 
faslın 12 nci âza tahsisatı maddesine (202 400) lira ve yine aynı sebeple husule gelen artıştan 
dolayı 103 ncü âza Harcırahı faslına (1 497 000) lira ile 6341 sayılı Kanun gereğince Meclis Dok
toruna tediyesi zaruri olan tahsisat için de yeniden açılacak 213 ncü fasla (6 000) liranın eklen
mesine mecburiyet hâsıl olduğundan aşağıda yazılı kanun lâyihasının kabulüne müsaade Duyurul
masını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

îzmir Mebusu Kütahya Mebusu Balıkesir Mebusu 
İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
M. Aldemir 1. Ş. özgen * A. Koca-bıyıkoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/1 
Kar m- No. 2 

26 . V . 1954 

Yüksek Reisliği 

İdare âmirlerinin, Büyük Millet Meclisi 1954 
yılı Bütçesinde değişiklik yaapılması hakkında
ki kanun teklifi encümenimize havale edilmiş 
lolnrakla İdare Âmiri Kütahya Mebusu İhsan Şe
rif özgen ve Maliye. Vekâleti -mümeskili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde arz ve izah 
edildiği üzere Büyük Millet Meclisi âza adedi
nin artması dolayısiyle 1954 yılı Bütçesine mev
zu tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşıknış bu
lunduğundan alâkalı fasıl ve maddelere 
(1 699 400) liranın ilâvesi ve ahiren kabul edil

miş ıbulunan 6341 sayılı kanun mucibince Bü
yük Millet Meclisi doktoruna ödenecek tahsi
sat için de yeniden bir fasıl açılarak bu fasla 
da fevkalâde tahsisat olarak (6 000) İkanın 
vaz'ı maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Encümenimizde yapılan müzakere esnasın
da Maliye Vekâleti mümessili tarafından bu 
kanun teklifi ile ilâvesi derpiş olunan tahsisa
tın karşılığının, alâkalı hizmetlere müessir ol
mamak suretiyle bâzı tertiplerden yapılacak 
tasarruflarla temininin mümkün bulunduğu 
ifade edilmiş olduğundan teklif esas itibariyle 
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encümenimizce de kalbul edilmiş ve başlık ile 
maddeler ve birinci maddeye ilişik cetvel yeni
den tanzim edika&k suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine ara edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
tzlbata Muharriri 

istanbul 
H. Hüsman 
Afyon, K. 

M. Â. Ülgen 

Reis V. 
Balıkesir 
H, îmre 

Afyon K. 
A. Demirer 

Antalya 
K. Akmantar 

Antalya 
A. Tokuş 
Balıkesir 
8. Yırcalı 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
KırklaiMi 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

N. t. Tolon 

Balıkesir 
M. H. Timurta§ 

Grazianteb 
E. Cenam 

tzanir 
B. Bilgin 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Seyhan 
8. Barı 

Tekirdağ 
/. H. Akyik 

İDARE ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A/l işaretli cetvelde (1 705 400) Uranın ilâve

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Büyük 
Millet Meclisi kısmına ait ilişik cetvelde müfre
datı yazılı fasıl ve maddelere (1 705 400) lira 
ilâve olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (1 699 400) lira
lık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmının 61.1 nci (5889 sayılı Kanun 
gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler fas
lından (6 000) lira tenzil edilerek aynı cetvelin 
Büyük Millet Meclisi kısmında (6341 sayılı Ka
nun mucibince Büyük Millet Meclisi doktoruna 
ödenecek tahsisat) adiyle yeniden açılan 213 
ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3. 
baren mer'idir. 

Bu kanun*neşri tarihinden iti-

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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îdare Âmirlerinin teklifine üi§ik 

CETVEL 

Lira V. U> 

202 400 101 12 Aza tahsisatı 
1 497 000 103 » Aza harcırahı 

6 000 213 » 6341 »ayılı Kanun mucibince Meclis doktoruna ödenecek tahsisat. 

1 705 400 Yekûü. 

F. M. 

Bütç* Encümeninin deği§tirişine bağh 

CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 

101 Tahsisatlar 
12 Aza tahsisatı 

103 Azanın yollukları 

Tenzil 
edilen 

* Maliye VekâUti 
611 5889.sayıb. Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler 699 400 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

202 İfaaal&ı 
12 Vilâyetler memurkn m*a§ı 1 000 000 

Zamme
dilen 

202 400 
1 497 000 

Yekûn 1 699 400 1 699 400 

( S. Sayısı : 3 ) 





Devre : X 
ÎÇtima : F . S. S A Y I S I : 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununa ek kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/1) 

T. C. i 
Başvekalet 26 . V . 1954 

Kanunlar ve.Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2776 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17 . V . 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan 5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununa ek 
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBAİİI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleketin zirai kalkınmasında çok mühim rol oynıyan ve bugün yedekleriyle birlikte 
tamamen yabancı memleketlerden ve çok değişen tiplerden olmak üzere ithal edilmek suretiyle 
her sene milyonlarca dövizi memleket dışına akıtan traktör ve yedeklerinin mahallî şartlarımı
za en uygun bir tip ve evsafta memleket hahilinde yapılabilmesi üzerinde bir müddetten beri 
plânlı bir şekilde çalışılmış ve böylece memlekette mevcut bâzı tesislerden de istifade edilmek-
suretiyle Türkiye'de bir traktör sanayii kurulmasının imkân dâhilinden olduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla traktör sanayii ile meşgul olmak üzere Türkiye'de kurulacak Anonim şirketlerin 
faaliyete geçmeleri halinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait Motor Fabrikasının iştirak 
payı karşılığı olarak kısmen veya tamamen bu şirketlere devredilebilmesini veya kısmen veya ta
mamen kiraya verilebilmesini sağlamak amacı ile işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesinde devrin ne şekilde yapılacağı yazılıdır. 
İkinci madde birinci maddede yazılı fabrikanın ve bununla alâkalı tesislerin devir veya satı

şına esas olacak kıymetlerinin kimler tarafından tâyin edileceğini göstermek için kaleme alınmış
tır. 

Üçüncü madde, fabrika ve tesislerin ikinci madde gereğince tesbit ve takdir olunacak değer
leri ile iktisap bedeli arasındaki farkın devir veya satışın tahakkuk eylemesi halinde bu farkın 
kurumun ödenmiş sermayesine ilâve olunacağı hususlarını tesbit etmiştir. 

Kanunun 4 ve 5 nci maddelerinde, kanunun neşri tarihinde yürürlüğe gireceği ve İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından yürütüleceği tesbit edilmiştir. 

Geçici madde : Motor Fabrikasında ve bu fabrika ile ilgili tesislerde kısmen veya tamamen imal 
edilmetk üzere başta Millî Müdafaa Vekâleti olmak üzere bâzı yerlerden siparişler alınmıştı. Bu 
fabrika ve tesislerin kurulacak şirkete devri bahis konusu olunca buralarda yapılması lâzımgelen 
imalâtın ya Kurumun başka fabrikalarına nakli veya dışardan temini ve Motor Fabrikası ve tesis
lere yeniden uzun vadeli işler verilmiyerek devir zamanına kadar fabrika ve tesislerin ve personel 
kadrosunun kısa vadeli bâzı işlerle meşgul edilerek muhaffazası zarureti hâsıl olmuştur. Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu bu sebeplerden dolayı mevzuun memleket çapındaki büyük ehemmiyeti 
yasanda cüzi denilebilecek "bm zararlara mâruz kaldığı gibi almış oldt̂ ğu taahhütleri zamanında 

4 



— 2.— 
yerine getirememekten mütevellit zarar ve ziyan taleplerine mâruz kalmak ihtimali ile de karşılaş
mıştı!. 

Memleketimizin iktisadi icaplarına uygun olarak alman bu kararların geciktirilmeden tatbik 
edilmesi emeliyle ittihaz edilen tedbirlerden doğan Kurum zarar ve ziyanlarının Kurumun kâr ve za
rar hesabına alınacağı tabiîdir. Ancak hiç olmazsa Devlet daireleriyle iktisadi Devlet Teşekkül ve 
müesseselerinin Motor Fabrikası ve tesisleriyle alâkalı olarak verdikleri siparişlerin gecikmesinden 
dolayı Kuramdan zarar ve ziyan istememeleri muvafık görülmüş ve geçici madde bu maksatla ko
nulmuştur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B- M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/1 
Karar No. 3 

26. V. 1954 

Yüfcsıek Rei&Mğe 

5591 sayılı1 Makkne ve (Kimya Endüstrisi 
Kurumu Kanunuma ek olarak İşletilmeler Ve-

. kâletiliDce hazıırılaniıp Başvekâletin 26 . V . 1954 
tardın ve 71-2T70 sayılı tıezkeneısdyle gönderdiıem 
kamun lâyihası Emcümenıirriize havale edilmiş olı-
ımaMa 'İşletim eil er Vekilli Feıtihiı Çelıüklbaış: hazır 
olduğu halde tetkik ve »müzakere edildi. 

.iLâyih.a, ımıe'mıleketıki! zirai fcallkınmasaında çok 
mühim nol oynaya m ve bugüniı yedekleriyle bir
likte temıaımen ecnebi me:m]lieketleTden, ve çok 

, değişlik tiplerde olmak üzere ithal edilen» ve 
her senie miıllyo ini arca dövizi memleket duşuna. 
•akıtanı tıraktörı. ve yedeklerinin' mahallî şaMtıLa-
nıimızıaı eni uygun bir itip ve evsafta meımılsket 
dâhilinde yapılabilmesi ve memlekette mevcut 
bâzı tesisle rde^ de istifade edikmelk suretiyle 
bfo traktör saintayiii kurulmasıı ve bu müestsese-
ye Malkime ve Kimya Endüstriisıi Kurumıuna adft 
amotör fabrikasın]n iştirak payıı karşılığı wla: 

rak kısmen, veya ıtıaımıamera devredilebilmıesind 
veya kiraya veıriilebillm esini temin nıafcsadilyle 
•hazırlanmış' olduğu verilen izahat ve esbabı mu-
cibeniim tetkaikınıdanı anlaşılmıştır. 

•Yukarda arz edilen esbabı mucibe Enleüme-
nimizce de yerinde görülerek maddelerin) nrüza1-

bütün 'maddele-ıkeflestae geçmiş ve lâyihanın 
rimi aynien kalbui »etmiştir. 

iMüst'ace'lty etile görüşülmesi t em erimişi ile 
Umumi Heyetin tasvibime arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
//. Jlüsman 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Antalya 

A. Tokuş 
Balıkesir 

8. Ytrcah 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Kırklareli 
§. Bakay 

Ordu 
E. Aksoy 

Seyhan 
N, î. Tolon 

Reis V. 
Balıkesir 
H. îmre 

Afyon K. 
.1. Demire r 

Antalya 
K. Akmantar 

Balıkesir 
M. II. Timur taş 

Gazianteb 
E. Oenani 

İzmir 
B. Bilgin 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Seyhan 
8. Barı 
Tekirdağ 

/. / / . Akyüz 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Makine ve K'imya Endüstrisi 
Kurumuna ait Motor Fabrikasının ve bu fabri
ka ile ilgili tesislerin traktör sanayii ile meşgul 
olmak üzere Türkiye'de kurulacak Anonim Şir
ketlere, İşletmeler Vekâletinin teklifi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ile kısmen veya ta
mamen kiralanması veya satılması Veyahut ku
rumun iştirak payı karşılığı olarak devri caizdir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılr fab
rikanın ve bununla ilgili tesislerin devir veya 
satışa esas olacağı kıymeti, Maliye ve İşletmeler 
vekâletlerinin ve Başvekâlet Umumi Murakabe 

• Heyetinin seçecekleri birer temsilcinin iştirak 
edeceği bir heyet tarafından tesb'it ve takdir 
olunur. . -

MADDE 3. — İkinci madde gereğince tesbit 
ve takdir olunacak değerle devredilecek veya sa
tılacak fabrika ve tesislerin iktisap bedeli ile bu 
değerleri arasındaki fark devir veya satışın ta
hakkuk eylemesi halinde kurumun ödenmiş ser
mayesine ilâve olunur. Bu farktan alınan her 
türlü vergi, resim ve harçlar da bütçeye irat ve 
masraf kaydı suretiyle kurumun ödenmiş serma
yesine ilâve edilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kurumun, Devlet 
daire, teşekkül ve müesseselerine karşı olan ve 
birinci maddedeki fabrika ve tesislerle ilgili bu
lunan taahhütlerini kısmen veya tamamen ve
yahut zamanında yerine getirilmemesi, bu fabri
ka ve tesislerin kiralanmasından, satılmasından 
veya devrinden veyahut bu maksatlara matuf 

# hazırlık tedbirlerinden tevellüt ederse Kurum 
zarar ve ziyan ile ilzam edilemez. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu icra Vekilleri He-
yeti yürütür. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili Devlet Vekili 

M. Sar ol O. Kapam 

3 — 
! BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&lŞTİRtŞr 

5591 saytU Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 nei maddesi ay-
'nen kabul edilmiştir. 

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

MADÖE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul" edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Lâyihanın geçici bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

( S- S a y t s r r - 0 



Hü. B. E. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

itf. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardıma 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. YırcaU 

G. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
F, Çelikhaş 

( S , Saflhaj,': i) 



Devre : X ğ\ 
İçtima: F. S. S A Y I S I : D 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /10) 

T. G. 
Başvekâlet 27 . V . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-2787, 6-1773 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Münakalât Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
27 . 5 . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyLe birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1954 Malî ynlı Bütçesinde A / l işaretli cöfcvelin 214 nıeü (3424 sayılı Kaaiiumuını 5 nci maddesi mu
cibince uçaık kazalında alenilerdin- ailelerime verilecek: tazminat) fasılama; 'bir uçakta Ibüliuauan beş 
uıçücu persiomeiMen beherime 5 0O0 lira hesabiyle 25 000 Id/nadılk bir tahsisat Ikoımlımuıştu. 

10 . I I I . 1954 fca/bul, 20 . III .1954 neşir tıaırihli ve 6380 sayılı Kamumun) 1 mci (maddesi ül-e bu mik
tar beher uçucu personel' iıçdo beş bin, Mirzadan 7 500 liraya çıkaroılımiılş buluımmaiktadır. 

3 . IV . 1954 tarihinde Adama civarında vuikufeuilan müessif uçalk 'kaızasanda. şehit düşeni beş 
uçucu personele 1954 Malî yık (Bütçesamide kıasbul 'edilem beşer toin lira tahaikikulk lettirıiLeırieİk vâris
lerin/e verilmiş bulunmakla alide hakiye tahsisat ikahnıaduğundan 6380 sayi'k Kamumla ıkalbul edi
len 7 500 lira ile 5 000 lıiraı ariasumdalkî 2 500 er liralık farkı* taaminıat veriileımıem.eıktedir. 

Bu farkı tazıminıatm şehitlerim vârıMierinie tediyesi için 309 meu fasılamı 41 nıci hava taşıifcları 
işletirme masraflaınından 12 500 lira ve .ayrıca bir (tedbir; olmak: üzerıe 37 500 • liramın ki ceman 
50 000 uranım bu fasaddanı düşülerek 214 mcü fa«]e anünıaikalesime zaruret hâsıl ıdmuıştur. 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/10 

Karar No : 4 

27 .V . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Münaka
lât Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 27 . V . 1954 tarihli ve 6/1773 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Encü
menimize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâ
leti mümessili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, 4 . 1 . 1954 tarihinde Adana 
civarında vukubulan müessif uçak kazasında 
şehit düşenlerin vârislerine 6380 sayılı Kanun
la tediyesi kabul edilmiş bulunan tazminatın 
ödenebilmesi için 214 ncü fasla mevzu tahsisa
tın kifayet etmiyeceği anlaşılmış olmakla bu 
fasla, 309 ncu faslın 41 nci (Hava taşıtları iş
letme masrafları) maddesinden (50 000) lira
nın tenzil edilerek nakledilmesi maksadiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Kanuni hakların tediyesini mümkün kılmak 
maksadiyle hazırlanmış bulunan kanun lâyihası 
encümenimizce de yerinde görülerek maddele
rin müzakeresine geçilmiş ve maddelerde keli
me değişiklikleri yapılmak suretiyle lâyiha esas 
itibariyle komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin 
re Yüksek Reisliğe 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Mazbata M. 

İstanbul 
H. Hüsman 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Aydın 
Z. Vray 
Çanikırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

ili". Başkurt 
Kırklareli 
§. Bakay 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
S. Ban 

Tekirdağ 
/. II. Akyüz 

tasvibine arz edilmek üze-
sunulur. 

Reis V. 
Balıkesir 

H. İmre 
Kâtip 

Siird 
B. Erden 

Ankara 
M. Tarkan 

Balıkesir 
M. II. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Giresun 

A. Tüfekcioğhı 
Muğla 

N. Özsan 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Rize 

H. Agun 
Seyhan 

İV. Tolon 
Ttokad 
î. Baç 

( S. Sayısı : 6 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Umum ^Müdürlüğü 1954 Malı 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin 309 ncu (Taşıt masraf
ları) faslının 41 nci (Hava taşıtları işletme mas
rafları) maddesine mevzu tahsisattan 50 000 
lira düşülerek aynı cetvelin 214 ncü (3424 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi mucibince uçak kaza
sında ölenlerin ailelerine verilecek tazminat) 
faslına nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
meriyete girer. 

neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
iMaliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
G. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. YırcaU 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎEÎŞİ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) i§aretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin 309 ncu (Taşıt 
masrafları) faslının 41 nci (Hava taşıtları işlet
me masrafları) maddesine mevzu tahsisattan 
(50 000) lira tenzil edilerek aynı cetvelin 214 
ncü (3424 sayılı Kanunun 5 nci maddesi mci-
bince uçak kazasında ölenlerin ailelerine veri
lecek tazminat) faslına nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

( S. dayısı : 6 ) 





Devre: X m , 
tÇtima: F. S . S A Y I S I : / 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanılmasına lüzum kalmıyan 
gayrimenkullerin tasfiyesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 4 ) 

T. C. 
Başvekâlet ' 26. V. 1954 

Kanunlar ve Kararlar . ' 
Tetkik Dairesi ' '• 
Sayı.: 71-2783 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanılmasına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tasfiyesi hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26. V. 1954 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Gerek 1050 sayılı* Muhasebei Umumiye Kanunu ile 3887 sayılı Kanun hükümlerine gerekse 
muhtelif kanunlara tevfikan alelûmum âmme hizmetlerine ve millî jnüdafaa ihtiyaçlarına tahsis 
edilmiş bulunan gayrimenkuUerden, bir kısmı bugünkü şartların icaplarına cevap vermiyeeek bir 
mahiyet arz etmekte ve mühim bir kısmının da maksadı tahsislerine göre istimallerine lüzum 
kalmamış bulunmaktadır. Bu gayrimenkullerin iktisap ve idareleri için geçmiş yıllar bütçelerin
den yekûnu mühim miktarlara baliğ olan masraflar yapılmış olmasına rağmen, bugün istifade de
ğerini kaybetmiş ve günden güne harabiyete yüz tutmuş ve bu sebepten millî servetin heder ol
ması gibi bir durum tahassul etmiştir. 

Diğer taraftan, gerek âmme hizmetlerinin ifası gerekse millî müdafaa ihtiyaçlarının bugünkü 
şartlara ve icaplara göre tam bir şekilde ve süratle karşılanması ve bu hizmet ve ihtiyaçlar içia 
lüzumlu olan ve noksanlığı her zaman ve her yerde müşahede edilen kışla* garnizon, Hükümet 
konağı, hastane, dispanser, sağlık merkezi gibi. resmî binaların inşası, bugün için artık mutlak-
bir zaruret halini almıştır. 

Mühim miktarda tahsisatı icabettirecek olan böyle bir programın, mer'i mevzuat ve noırmal 
bütçe imkânları dâhilinde, kısa bir zaman içinde, tatbik ve ikmaline imkân bulunmıyacağı pek 
tabiîdir. İşte bu sebeplerledir ki, muhtelif suretlerle ve kanunu mahsuslarına müsteniden âmme 
hizmetlerine ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarına tahsis edilmiş veya bu maksatla işgal ve istimal edil
miş bulunan gayrimenkuUerden, lüzumu kalmıyanlarm, zamanla harabiyetlerine ve haksız iktisap
lara ve dolayısiyle millî servetin heder olmasına mahal bırakılmadan değerlendirilmesi ve bunlar
dan elde olunacak varidat göz önünde tutulmak suretiyle, alâkalı dairelerce tanzim edilmiş olan 
programların bir an evvel tahakkuku için gerekli tahsisatın bütçelerine konulması imkân dâhiline 
girmiş olacaktır. 

Binaenaleyh, bu mahiyetteki gayrimenkullerden lüzum kalmıyanlarm tahsislerinin ref'i ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesindeki 250 bin liralık hadle ve 6188 ve 4753 sayılı 
Kanun hükümleriyle mukayyet tutulmaksızın Hazinece satılarak değerlendirilmeleri ve bunlardan 
elde edilecek paralarla, bahsi geçen hizmetlerin süratle ifası lüzumlu görülmüş ve bu maksatla ili
şik Kanun lâyihası hazırlanmıştır, 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/4 
Karar No. 2 

26. V,1954 

Yüksek Reisliğe 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanıl
masına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tasfi
yesi hakkında kanun lâyihası, encümenimizce, 
Maliye ve Millî Savunma vekillerinin de iştira
kiyle, tetkik ve müzakere olundu. 

3887 sayılı Kanunla ve diğer mevzuatla âmme 
hizmetine tahsis edilen gayrimenkul! erden halen 
kullamlmıyanlarınm tahsislerinin kaldırılmasına 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
24 ncü maddesindeki takyide bağlı kalmaksızın 
satılmasına mezuniyet verilmesine dair olan ka
nun lâyihası, esbabı mucibede derpiş edilen sebep
lerle uygun bulunarak maddelerin müzakeresine 

geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunular. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 

H. Koray 
Kâtip 

Kocaeli Hakkâri 
N. Akın Ü. Seven 

Kayseri 
H, Kurmel 

Bu rapor M. M. 
Afyon K. 
O. Talu 

İstanbul 
F. Ulaş 

Seyhan 
M. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/4 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

m , v . 1954 

. Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanıl
masına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tas
fiyesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve îera Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılıp Başvekâletin 26 . V . 1954 ta-
ıdh ve 71/2783 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Encümeni mazbatası 
ile birlikte Encümenimize havale Duyurulmuş 
olmakla Maliye Vekâleti mümessili hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de taf-
silen arz ve izah edildiği üzere evvelce âmme 
hizmetleri için tahsis veya işgal edilmiş olup 
bugün hizmet için lüzum kalmıyan gayrimen
kullerin tahsislerini kaldırmak ve satışını yap
mak için Maliye Vekii.îne mezuniyet verilmesi
ni istihdaf etmektedir, 

Halen kabili istifade olmadığı gibi metruk 
vaziyette bırakılmak suretiyle kıymetleri gün 
geçtikçe tenezzül eden gayrimenkullerin elden 
çıkarılması suretiyle elde edilecek varidatın gü
nün zaruret ve ihtiyaçlarına göre değerlendi
rilmesi maksadiyle hazırlanmış olan kanun lâ
yihası Encümenimizce de yerinde mütalâa olu
narak maddelerin görüşülmesine geçilmiş 1 ve 
2 nci maddeler Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Yaşıyan hükümler muvacehesinde bu ka
nunla tanınan mezuniyetin bir zaman ölçüsü 
ile tahdidi lüzumu Encümenimizde cereyan 
eden görüşmelerden sonra kabul edilmiş ve 3 
ncü madde bu esasa göre yeniden tanzim edil
miş ve 4 ncü madde ise tadilen kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurt 
Kırklareli 
8. Bakay 

Muğla 
N. Payrazoğlu 

Ordu 
K. Aksoy 

Seyhan 
8. Barı 

Tekirdağ 
/ . H. Akyüz 

Çorumu 
Y. Gürsel 
Giresun 

A. Tüfekcioğhı 
Muğla 

.V. özsan 
Muğla 

A. Sanoğlu 
- Rize 
H. Agun 
Seyhan 

N. Tolon 
Tokad 
/ . Baç 

( S . Sayısı : 7.) 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanjun lâyiha
sı mü'stacelen görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzediimek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis 
Burd|a 

K. Yılmaz 
Mazbata Muharriri 

istanbul 
/ / . Hüsman 

Afyon K. 
M. Â: Ülgen 

Aydın 
7J. TJray 

Reis. V. 
Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Ankara 

M. Tarhan 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanılması
na lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tasfiyesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gerek 3887 numaralı Kanuna 
gerekse muhtelif kanunlara tevfikan âmme hiz
metleri için tahsis veya işgal edilmiş olup hiz
met içjn lüzumu kalmıyan gerek Hazinenin hu
susi mülkiyetinde gerekse Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan geyrimenkulleri, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 24 ncü madde
sinde yazılı hadle bağlı olmaksızın, tahsislerini 
kaldırmaya ve satmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Âmme hizmetleri için tahsis 
veya işgal edilmiş olanlarla bu maksatla istimlâk 
veya satın alınmış bulunan gayrimenkuller hak
kında 4753 ve 6188 sayılı Kanun hükümleri tat
bik olunmaz. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Üz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Veküi 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcdlı 

G. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞİ 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanılmasına 
lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tasfiyesi hak

kında kanun lâyihası 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren beş yıl müddetle mer'idir. 

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

( S. Sayısı : 7 ) 



Devre : X 
İçtima: P. S. S A Y I S I : 

1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerle aynı 
Kanuna bağlı A / l ve A / 2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihaları ile 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /7 , 11,12) 

1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/7) 

26 . V . 1954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1954 malî yılı Muvaztenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 . 5 . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI (MUCİBE LÂYİHASI 

'Memleketlimizin sıonr dört yıllık teşriî devre zarfında iktisadi ve içtimiafi sahalarda eriştiği in
kişafın, Devlet hayatımda daha geniş faaliyetlere ve daha müessir ıbin koordinasyonla ihtiyaç 
gösteren icapları göz önünde t/uıtutetralk, bu defa Hükümetin teşkilinde Vekâletler Kura/kuşu 
hakkımdaki 4951 sayılı Kanomun' verdiği s'adiâlhiyete istinaden üçüncü bir D.evlet Vekilliği ih
dası lüzuım/lu görülmüş ve bu suretle yeni ihdas edilen Devlet Vekilliğinin., Büyülk Millet Mecli
since tasvip ve itimada mazhaır olan Hükümet Programa çerçevesi içimde hizmet ve faaiiıyetleri
mi yürütebilmesi için mulktazi malî i'mlkânikıru karşılamak üzere 1954 Malî yılı Maliye Vekâleti 
Bütçesinin 427 nci Trafik teşkilâtının gerektirdiği masraflar tertibinden! karşılığı temin edilmek 
suretiyle bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı terıtipler'e 44 060 ve Maliye Vekâlieti Bütçesinin 752 nci 
(3827 sayılı Kamum gereğince satınalınacak taşıtlar) faslıınnn 11 nci Başvekâlet bölümüne de 30 000 
Mira münakaıle yapılımla®! dcab etmekte Ibulunimuştar. * • • 

Bu 'maksatla hazırlamam ve ilişik olaırak takdimi edilen katanın/ l'âyihası aşağıdaki hususları 
ihtiva .etünektedir. 

Lâyihanın birinci maddesinde, ihdas edilen 'bir Devleti Vekilliğinin Hazirandan itibaren malî 
yıl sonuma Ikadar dokuz aylık tahsisat tu/tara olan 4 050 liramın ve bu yeni ihdas sebebiyle Baş
vekâlet Bütçesinin muhtelif tertiplerine ve ayrıca 3827 sayılı Kamun gereğince sıatmabmacak Dev
let Vekili makam otomobili mubayaasına teninen Maliye Vekâleti Bütçesine konulacak tahsi
sat derpiş 'edilmiştir. 

8 

Başvekâlet 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-2719 
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Ikkjci madde, ihdas çdilien Devlet Vekâleti ve bürosu için lüzumluı hademeılenin' bütçenin 

D cetvelime ilâvesi1 malksadiinn.' isıtihdaıf etsniielkıtedir. 
31 Mart 1954 tordüıkıdie yününlüğe ginenı yem Başvekâlet teşkilât ikadrosivie İDewt vekâletleri 

Hususi. Kaltem müdürlüklerdi de M a s editttmiş oılduğundanı bu hademe kadrolara üç Devlet Vökili 
İle ıbünolannııtu ihtdyaçlarıırLi ikanşılamıak üzıere hesalbedilraıiştir. 

Üçüncü ve dördüncü maddele/U fe^ınuipu» merjyet 'taniihi ile ierıaya; memur maka/mı göstermek» 

HÜKÜMETİN TEKLtPl 

1954 Malî yü% Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmam hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelin Ma
liye Vekâleti, kısmındaki 427 nci (Trafik teşki
lâtının gerektirdiği masraflar) faslından 74 060 
lira tenzil edilerek 44 060 lirası bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere, 30 000 lirası da A/2 
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 752 
nci (3827 sayılı Kanuni gereğince ^atın alınacak 
taşıtlar) faslının 11 nci «Başvekâlet» maddesine 
nakledilmiştir. 

MADDE 2. —1954 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Baş
vekâlet kısınma ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı CR) işaretli cetvelin Baş
vekâlet kısmındaki 752 nci faslın Başvekâlete ait 
formülüne (1) binek makam hizmet otomobili 
kaydı ilâve olunmuştur. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç, Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmm 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardıma 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
f. Çelikbas 

(S . Sayısı; 8 ) 
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Başvekâlet 

Tahsisatın nev'i 

101 

202 

209 

301 

303 

304 

306 

307 

309 

12 

11 

11 

11 
21 

11 

20 

13 
14 

Tahsisatlar 
Devlet Vekilleri tahsisatı 

Hizmetliler ücreti 

5434 sayılı Kanunun 14 ncû maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncü 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Merkez daireleri büro masrafları 
Kırtasiye 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başvekâlet 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Giyecekler 
Başvekâlet 

Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 

Taşıt masrafları 
Devlet Vekilleri otomobilleri işletme masrafları 
Devlet Vekilleri otomobilleri onarma masrafları 

Yekûn 

Lira 

4 050 

4 050 

8 773 

4S5 

1 500 

5C0 

5 000 
15 00ü 

20 000 

1 750 

25 000 

2 500 
2 000 

4 500 

44 060 

h 

6 

[2] SAYILI CETVEL 

Başvekâlet 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 

Bekçi 

Aded 

3 
3 
1 

Ücret 

125 
150 
150 

( S» Sayısı ; 8 ) 
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İ954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik 
tf7'':<* * • " ; : -* r yapılması hakkında kanun lâyihası (1/11) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . ¥ . İ054 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi . 

Sayı : 71 - 2786, 6 - jf 774 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 . V . 1954 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişiğiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Birinci madde : Dahiliye Vekâleti Bütçesinin 418 nci faslından son fiilî duruma göre 250 000, 
Maliye Vekâleti Bütçesinin 303 ncü faslından Hayvanlar ve Muamele Vergisi kanunlarındaki muta
savver değişiklikler dolayısiyle mezkûr kanunlar gereğince tabettirilmekte olan matbu evrakın bas
tırılmasına kısmen lüzum kalmadığından, 400 000 ve hesap uzmanlarının 1954 - 1955 turne progra
mına, kurs açılması düşünülen bir kısım vilâyetlerin ithal edilememesi hasebiyle 476 ncı faslın 20 
nci madddesine mevzu tahsisattan 50 000, 1953 Bütçe yılı sonu itibariyle yapılan katı hesaplara 
nazaran İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinden bütçede mevcut 300 000 liralık nakit devrinin faz-
lasiyle tahakkuk etmesi sebebiyle 607 nci fasıldan 850 000, 1953 yılında akar yakıtlardan alınacak 
Yol Vergisi 70 milyon lira olarak tahmin edilmiş ve belediyelerle özel idarelere buna göre hisse tef
rik edildiği halde sene sonunda 2 085 699 lira noksaniyle zuhur etmiştir. Binaenaleyh noksan tah
sisata tekabül eden tasarruflardan 611 nci fasla özel idare hissesi olarak konulan miktardan 
128 000 ve 612 nci fasıldan belediyeler hissesi olan 312 000 lira ki ceman 1 490 000 lira tasarruf 
sağlanmış ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun istilzam ettiği masrafları karşılamak üzere mezkûr 
tertiplere eklenmiştir. 

İkinci madde : Birinci maddenin 607 nci faslmdaki esbabı mucibeye istinaden mezkûr tertipten 
tasarruf edilmiş bulunan 500 000 lira Maçka Kışlasının İstanbul Teknik Üniversitesine devri dola
yısiyle bu binadaki jandarmaların başka yerlere yerleştirilmesine tevessül olunması dolayısiyle jan
darma Umum Kumandanlığı bütçesinin 701 nci faslına eklenmiştir. 

t & dayısı : 8 j 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

1954 yılı Muvazeneı Umumiye Kanununa bağlı 
A/l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADE 1. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (1 490 000) li
ralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmının 607 nci (İstanbul Teknik 
Üniversitesine yardım) faslından (500 000) lira 
tenzil edilerek aynı kanuna bağlı A/2 işaretli 
cetvelin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmı
nın 701 nci (Yapı onarımı ve küçük yapılar) 
faslına nakledilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavusoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

( S. Sayısı : 8 j ; 
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f. M. 

307 
10 

• 20 
30 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Öd« eneğin çeşidi 
1 

Dahiliye Vekâleti 

Fasıl yekânu 

Düşülen Eklenen 

140 000 
50 000 
60 000 

250 000 

418 Milletvekilleri Öeçimi ÎCanuhunuh 15 nci maddesi gereğince seç
men kütük ve kartlarının düzenlenme masrafları 250 000 

Maliye Vekâleti 
303 Basılı kâğıt ve defterler 400 000 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
31 Müfettişler yolluğu 
32 Hesap uzmanları yolluğu 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince at

lı tahsildarlara verilecek tazminatlar 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin yollukları ile başka her çeşit masrafları 10 000 

476 Kurs masrafları 
20 Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 50 000 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 350 000 
611 5889 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak, ödemeler 128 000 
612 5889 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler 312 000 

150 000 
115 000 
185 000 
240 000 

540 000 

1 230 000 

Yekûn 1 490 000 1 490 000 

1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/12) 

T. C. 
Başvekâlet 37 V.1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı i 6 -1785,71-2788 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27. V. 1954 tarihinde Yüksek Meclise 

(S. Sayısı : 8 ) 
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sunulması kararlaştırılan1 kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arz ederim, 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6245 sayılı Harcırah Kanunu ile kaldırılan hükümlere göre ödenecek istihkaklar için bütçelere 
konulmuş olan tahsisatları, mezkûr kanun hükümlerine göre ödenecek harcırah ve tazminatları 
karşılamak üzere mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarmaya 1954 Malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununun 17 nci maddesi ile Maliye Vekiline salâhiyet verilmişti. 

Henüz tatbik mevkine girmiş ol an bu kanun dolayısiyle, bütçelerde mevcut tahsisatların ih
tiyaca kâfi gelip gelmiyeceğini, kifayet etmemesi halinde ne miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olacağını 
şimdiden tahminde müşkülât çekilmektedir. * « 

Diğer taraftan Büyük Millet Meclisinin* tatil devresine girmesi halinde, dairelerin meydana 
çıkabilecek âcil ihtiyaçlarının derhal karşılanamıyacağı ve hizmetin aksaması ihtimal dâhiline gire
ceği göz önünde tutularak, Maliye Vekiline Harcırah Kanunu ile alâkalı tertiplere diğer tertip
lerden zaruret halinde aktarma yapma yetkisi verilmesi muvafık olacağı düşünülmüş ve mevzubahs 
17 nci maddenin bu maksadı sağlıyacak şekilde tadili cihetine gidilmiştir, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1954 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 
17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka

nun lâyiham 

MADDE 1. — 1954 Malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

(6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre ödenecek harcırah ve tazminatları karşıla
mak üzere mevcut veya yeniden açılacak tertip
lere, diğer tertiplerden lüzumlu aktarmaları 
yapmaya Maliye Vekili mezundur. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da tat
bik olunur.) 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri neşri 
tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

y. B, ZorUı 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
3: Pölatkan 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
E. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Nafıa Vekili İktisat ve Ticaret Vekili 
K. Zeytinoğlu 8. Yırcalı 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili 
Dr. B. Vz E. Kalafat 

Ziraat Vekili 
#. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Münakalât Vekili 
M. Çavu§oğlu 

İşletmeler Vekili 
E. ÇeUkbaj 

( S. Sayısı : 8 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/7, 11, 12 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na "bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 
26 . V..• 1954 tarih, 71/2719 sayılı, 27 . V . 1954 
tarih ve 6/1774 ve 6/1785 sayılı tezkereleriyle 
'birlikte gönderilen kanun lâyihaları Encümeni
mize havale edilmiş olmakla, Maliye Vekâleti 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdür mu
avini hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Encümenimizde cereyan eden müzakere ve 
alınan izahattan, her üç kanun lâyihasının da es
babı mucibe (mazbatalarında zikredildiği veçhile 
münakale yapılan fasıl1 ve tertiplerde bir hizmet 
aksaması mevzuubahis olmıyacağı ve bilâkis bir 
zaruretin ifadesi olduğu, istenilen makam araba
sı ile hikmetli kadrolarının Devlet Vekilliğine 
ait bulunduğu anlaşıltairş <olup mucip sebepleri 
yerinde görülen her üç lâyiha encümenimizce 
birleştirilmek Suretiyle ve bu birleşmenin icab-
etiirdiği tadiller de yapılarak yeniden tedvin 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur: 
Reis 

Bursa 
K. Yılmaz 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

H. Ilüsman 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Aydın 

Z. Tfray 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurt 
Kırklareli 
§. Bakay 

Mulğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
8. Ban 

Tekirdağ 
/ . H, Akytite 

27 .V . 1954 

Reis. V. 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Ankara 

M. Tarhan 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çorum 

T. Gürsel 
Giresun 

A. Tüfskcioğlu 
Muğla 

N. özsam 
Muğla 

A. Sanoğlu 
Rize 

E. Agun 
Seyhan 

N. Tölon 
Tokad 
/ . Baç 

( S. Sayısı : 8 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTÎRÎŞt 

X954 yılı Muvazenei Um 
nci maddesi ile bağlı ceti 

puması hakkında 

MADDE 1. — 1954 Malî yılı Muvazenei I 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiple
rinden (1 564 060) lira tenzdl edilerek 
(1 534 060) lirası aynı kanuna .bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı ©düvelde yazılı 
tertiplerine (30 000) lirası da (A/2) işaretli 
cetvelin Maliye Vekâletti kısmındaki 752 ncd 
(3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak 
taşıtlar) faslının 11 noi «Başvekâlet» madde
sine nakledilmiştir. 

MADDE 2. — 1954 yılı Muvaaened Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmının '607 nci (Manimi Tek
nik Üniversitesine yardım) faslından (500 000) 
lira tenzil edilerek aynı Ikanun'a bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti (kısmının 741 
nci faslının yeniden açılan 27 nci (Jandarma 
Umum Kumandanlığı) maddesine fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. i 

MADDE 3. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde | 

umiye Kanununun 17 
ellerinde değişiklik ya-
kanun lâyihası 

değiştirilmiştir: 
6245 sayılı Harcırah Kanunu (hükümlerine 

göre ödenecek harcırah ve tazminatları karşı
lamak üzere mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplere, diğer (tertiplerden lüzumlu münakale
leri yapmaya Maliye Vekili m'ezundur. 

(Bu hüküm mülhak 'bütçeler (hakkında da 
tatbik olunur. 

MADDE 4. — 1%4 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa (bağlı (D) işaretli cetvelin Baş-
vekâlet (kısmına, ilişik (3) sayılı cetvelde ya
zılı 'kadrolar 'eklenmiştir. 

MADDE 5. — 1954 yıllı Muvazenei Umumi
ye Kanununa (bağlı (R) işaretli cetvelin Baş
vekâlet kısmındaki 752 nci faslın (Başvekâlete 
ait formülüne bir binek Makam otomobili 
kaydı ilâve olunmuştur. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 8 ) 
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Bütçe Komisyonusunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i Tenzil edilen 

Dahiliye Vekâleti • ' ""* 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük 
-"a kartlarının düzenlenme masrafları 250 000 

Maliye Vekâleti 

Basılı kâğıt ve defterler 

Trafik t^Mlâtınm gerektirdiği masraflar 

Kurs masrafları 

Gelir Vergisi kursları umumi masafları 

İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 

5889 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler 

5889 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödem'eler 

400 000 

Yekûn 

74 060 

50 000 

350 000 

128 000 

312 000 

1 564 060 

[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Zammedilen 

Lira 

Başvekâlet 

Tahsisatlar 
D ^ e t vekillileri tahsisatı 

Hizmetlilıer ücreti 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emıelkli Sandığına yapılacak ödemeler 

Merkez daireleri büro masrafları 
Kırtasiye 

4 050 

8 775 

485 

1 500 
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Tahsisatın nev'i Zammedilen 

303 Basuh kâğut ve defterl'er 
11 Başvekâlet 

304 Posta, .telgraf ve telefooı ücret ve masrafları 
11 Posıta ve tıeigraf (ücretleri 
21 'Telefon masrafları 

306 Giyecekler » 
11 Başvelkâlet 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 

309 Taşıt masırafliaın 
13 ÎDevHet vekillıed otomobilleri işlıetmje masrafları 
14 Devlet vekilleri otomobilleri ornanma masraflara 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

500 

5 000 
15 000 

20 000 

1 7*50 

• 
2 500 

2 500 
2 000 

4 500 

307 • Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 

307 

Dahiliye Vekâleti 

1 

Maliye Vekâleti 

m 

Fasıl yekûnu 

140 000 
50 000 
60 000 

250 000 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
31 Müfettişler yolluğu 
32 Hesap uzmanları yolluğu 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildar

lara verilecek tazminatlar 

150 000 
115 000 
}85 000 
240 000 

540 000 

Fasıl yekûnu 1 230 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit masrafları 10 000 

UMUMÎ YEKÛN 1 534 060 

v S; Sayısı : 8 ) 
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tS] SAYILI CETVEL 

Başvekâlet 
I, Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

€ Hademe 3 125 
» 8 150 

B«kçl 1 150 

ı • m » ı • 
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