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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ameliyat geçirmiş bulunan Reisicumhur 
Hazretlerine," kabul edilen takrirler gereğince 
Büyük Millet Meclisi namına âcil şifa temenni
sinde bulunmak üzere kur'a ile on kişilik bir 
heyet seçildi 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri kanun 
lâyihası ile, 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikala
rı işletmesi kanun lâyihasının Muvakkat Encü
mende müzakere edilmesi kabul edildi. 

Ahmet Güngör'ün, mahkûm olduğu cezanın 
affı hakkındaki kanun kabul edildi. 

Seyhan Barajı inşaatı dolayısiyle sular altın
da kalacak köy ve arazi hakkındaki kanun lâyi

hasının heyeti umumiyesi bir müddet müzakere 
edildi ve talep üzerine lâyihanın Muvakkat En
cümene verilmesi kabul edildi. 

Evlilik haricinde doğan çocukların cezasız tes
cili :ıe dair kanun lâyihasının birinci maddesi üze
rindeki müzakereye devam olundu. 

20 . I V . 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Resivekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Çorum Mebusu 
Esat Budakoğlu Sedat Baran 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Sual 

Şifahi sual 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, po

lis ve jandarma karakollariyle zabıta âmir ve 
memurları yetiştiren okulların sayısına, yabancı 
memleketlere tahsile gönderilen zabıta memurla

rından ne kadarının meslekte çalıştığına, zabıta
nın tevhidi için ne gibi hazırlıklar yapıldığına, 
polis radyosu ile polis ve jandarma telsiz istas
yonlarının faaliyetine dair şifahi sual takriri, 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/82). 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 37 nci maddesinin tadili hakkında kanun 

teklifi (2/126) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
Mazbatalar 

2. — Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Kocaeli 
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Ceza Evinden Ayşe Kaçmaz hakkında Arzuhal ve 
Adliye encümenleri mazbataları (5/10) (Ruz-
nameye) 

3. — Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Arzuhal Encümeninin 25 . I I . 1955 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 350 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/111) (Ruznameye) 

4. —• Erzurum Mebusu Abdülbadir Eryurt ve 
60 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile ek ve tadillerinin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/77) (Ruznameye) 

5. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, Ba
sın Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi 

1955 C : 1 
hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/123) (Ruznameye) 

6. — İzmir Mebusu Halûk ökeren ve Kay
seri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun, Noter Ka
nununun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve 4782 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 71 nci maddesi ile 4166 
sayılı Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/115) (Ruznameye) 

7. —•' Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
273 ncü maddesi hükmünün, askerî mahkemeler
den verilen ve umumi cezaevlerinde infazı gere
ken cezalara da şâmil olup olmadığı hususunun 
tefsirine dâir Başvekâlet tezkeresi ve Millî Mü
dafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(3/135) (Ruznameye) 

KÂTİPLER 

B Î R Î N C t CELSE 
Açılma saati : 15,05. 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 
Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız: 
(Hatay intihap dairesinin sonuna kadar yok

lama yapıldı) 

REİS — Ekseriyet mevcuttur, celseyi açıyo
rum. 

4. _ SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın son za
manlarda hissedilen Röntgen filmi darlığının 
sebeplerine ve bu darlığın izalesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine Sıhhat velçti-
mai Muavenet Vekili Behçet Uz ile İktisat ve 
Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nm şifahi cevapla
rı (6/80) 

REİS — Hasan Erdoğan buradalar mı? 
(Burada sesleri) 

Şifahi sual takririni okutuyorum. 

A. — ŞİFAHİ SUAL 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Son aylarda memlekette görülen Röntgen fil

mi darlığının sebepleri nelerdir? Bu darlığın iza
lesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Bu hususların Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ile İktisat ve Ticaret Vekilleri tarafından şifa
hen cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Kars Mebusu 
Hasan Erdoğan 
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REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veki- I 

li-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ Dr. BEHÇET UZ (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın Kars Mebusu Hasan Erdoğan'
ın Röntgen filimlerine dair sözlü sorusuna ceva
bımı arz ediyorum : 

Son aylar zarfında piyasada darlığı duyu
lan Röntgen filimlerinin âmme sağlığı bakımın
dan arz ettiği ehemmiyet göz önünde tutularak 
resmî ve hususi hastahane ve dispanserlerle, halk 
ihtiyacının karşılanmasmr teminen ithal müsaa
desi verilmesi için İktisat ve Ticaret Vekâleti 
nezdinde tavassut olunmuştur. 

Bu teşebbüslerimiz üzerine, döviz tahsis edil
miş olmasına rağmen muhtelif sebeplerle mem
lekete Röntgen filmi ithal edilemediği görüldü
ğünden bu vaziyet karşısında hastanelerimiz ve 
halk ihtiyacının Kızılay Cemiyeti marifetiyle te
min ve tedarik ettirilmesi imkânlarına başvu
rulmuş ve döviz tahsisi hususunda vekâletimizin 
tavassutu ile mezkûr cemiyetle bir mutabakata 
varılmış ve filimlerin İngiltere'den ithaline Ki- | 
zılay Cemiyeti tarafından tevessül olunmuştur. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Kars Mebusu Hasan 
Erdoğan arkadaşımızın röntgen filmi hakkın
daki sualine arzı cevap'ediyorum : 

Vekâletimiz, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti ile iş birliği yaparak âmme sağlığını 
yakından ilgilendiren maddeler meyanmda 
röntgen filminin de ithalini sağlamak ve her 
hangi bir darlığa meydan vermemek üzere âza
mi dikkat ve itina ile hareket etmekte ve bu 
mevzuda muhtelif teşebbüslerle temin edilen 
imkânlar nispetinde tahsisler yapmaktadır. 

Röntgen filminin son beş senelik ithalât sey
rini takibedersek, bu maddede, umumi sağlık 
mevzuunda alman tedbirler ve yapılan tesir
lerle halk sağlığına gösterilen yakın alâka ile 
mütenasip ihtiyaç ve talebin artmış olduğu mü
şahede edilir. 

Beş senelik ithalât seyrine ait rakamlar şöy
ledir : 

1955 . 0 : 1 
Kilo T. L. 

1950 28 768 359 416 
1951 81 528 875 647 
1952 86 122 979 957 
1953 154 121 1 897 856 
1954 114 792 1 327 778 

Bu maddeye karşı hissedilen ihtiyaç muka
bilinde 1955 senesinin Mart ayında kredili ola
rak getirilmek üzere 500.000 liralık bir tahsis 
yapılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca Döviz Tâli Komitesinin 5 . IV . 1955 
tarihli toplantısında : 

Resmî sektör için 25 000 Dolar 
Hususi sektör için 20 000 » 

olmak üzere 126 bin liralık tahsis ve derhal 
transferi kararı verilmiştir. 

Bu maddeye ait ithal ve tevzi işini de gü
nü gününe takibetmekteyiz. 

Bugünlerde İstanbul gümrüklerine iki fir
maya ail olarak gelmiş bulunan 85 bin röntgen 
filmi gümrüklerden çekilerek İstanbul Sıhhat 
Müdürlüğünc-e tespit edilmiş bulunan esaslar 
dairesinde resmî ve hususi hastanelerle röntgen 
mütehassıslarına verilmek üzeredir, 

Ayrıca yolda bulunan 12 bin röntgen filmi 
de önümüzdeki günlerde istanbul gümrüklerine 
gelmiş olacaktır. 

Bu tertiplemelerle bu maddenin hakiki ihti
yaç yerinde sarfı ve araya başka vasıtaların 
girmesinin önlenmesi temin edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletince Kızılay Cemiyeti ile varılan muta
bakat dairesinde, 26 815 isterlin kıymetinde 
19 bin düzine filmin bu cemiyet vasıtasiyle it
haline tevessül olunmuştur. 

Görülüyor ki, halk sağlığı ile ilgili röntgen 
filminin memlekete ithali için her türlü imkâ
nın kullanılması suretiyle bu hususta darlığa 
meydan verilmemesi için çalışılmaktadır. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, sözlü sorum ufak bir kapris eseri 
olarak kürsüye çıkmak ve zamanınızı almak için 
verilmemiştir. Bir seneden beri memleketimizde 
röntgen filmi darlığı çekilmektedir. Bu darlık, 
bazan çok hâd bir safhaya varmış ve hattâ ka
raborsada dahi bulunamaz hale gelmiştir. Me-
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selâ şu son günlerde olduğu gibi. Geçen sene 
Nisanından beri üç, dört defa memleketimize 
film geldi. Fakat gelmesiyle beraber, bir kısmı 
mütehassıslara, hastanelere tahsis edilenlerden 
arta kalan filimler derhal ortadan kayboldu ve 
dolayısiyle halkın ihtiyacı, hastanelerin ihti
yacı tam mânasiyle sağlanamadı. Bugünkü 
röntgen filmi darlığını, sayın bakanların kısmen 
olsun, sözleriyle ikrar etmiş bulunuyorlar, ara
da bir gelen filimler, ateşten yanan çöle zaman 
zaman serpinti halinde yağan yağmura, geçici 
bir sağnağa benziyor, bunun çöle yapacağı te
sir kadardır. 

Heyeti Alij^enize röntgen filminin ehemmi
yetinden uzun uzadıya bahsedecek değildim. 
En basit bir hasta dahi tetkikatının iyi şekilde 
olmasını istemekte ve hekimleri bu şekilde ça
lışmaya icbar etmektedir. Ve gayet tabiî olarak 
röntgen filmi de bu şekil çalışmalara karşı es
ki seneler ihtiyacı kadar ithal edilirse de ihtiya
ca cevap verememektedir, kâfi gelmemektedir. 

On sene evvel büyük hastanelerde bir rönt
gen makinesi varken bu hastane, bilhassa üni
versite hastanelerinin her kliniğinde röntgen 
lâboratuvarları artmıştır. Ve eskiden klinik ha
linde çalışan bir hastane dahi dahiliye, hariciye, 
umumi kliniklerince bir, hattâ birkaç aded rönt
gen alınmak suretiyle bunların adedleri çoğal
maktadır ve dışardaki hekimler de teşhislerini 
kuvvetlendirmek için bu makinalardan istifade 
etmektedirler. Bu bakımdan verilen istatistik
ler eskiye nazaran mevcudun daha çok artma
dığını gösterir. 

Son zamanlarda ilmî terakkiler dolayısiyle 
hastalar, daha doğrusu hekimler' teşhis için tek 
bir filimle iktifa etmemektedirler. Meselâ, bu
gün akciğer teşhisleri gayet genişlemiştir. Bun
dan 10 sene evveline nazaran akciğer için 17 - 18 
aded filim sarf edilmektedir. Safra kesesi, bar
sak, böbrek ve mide tetkikleri için ayni şekil
de filim sarfiyatı gayet fazla olmaktadır. Bu, 
ilmin en tabiî bir tekâmülüdür. Bu bakımdan 
bunu sair istatistiklerle bir istihsal metaı gibi 
işte 82 bin kilo, 85 bin kilo, diye izah etmek ye
rinde olmaz. Eğer bu şekilde bir istatistik ve
rilirse, ben şahsan memleketimiz hesabına bir 
hususa üzülürüm, demek ki memleketimizde il
mî bir tetkik, bir tekâmül yoktur. Halbuki bu 
böyle değildir. 

Arkadaşlar, eskiden, gelen filimler bekletili-

1G55 0 : İ 
yordu, fakat bugün için böyle bir şey yoktur. 
Filim yokluğunun tevlidettiği mahzurlar bil
hassa hastalar bakımından çok mühimdir. Mese
lâ köyden şehre gelip filim çektirmek istiyen ^ 
hastalar filim bulamamakta ve karaborsadan te
min etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Yakî-
nen biliyorum, 10 filim için 100 lira para öde
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Temas etti
ğim bâzı arkadaşlar bir hafta, on gün içerisinde 
muayenehanelerini kapamak mecburiyetinde ka
lacaklarını izah ettiler. Bilhassa kliniklerde ça
lışan arkadaşlara huzuru kalble çalışmalarının 
temin edilmesi lâzımdır. Bilhassa asistan bakı
mından bu çok mühimdir. Biliyorsunuz asistan
lık ve talebelik muayyen bir sürede ilmî çalış
mayı icabettirir. Günde 120 filim çekilen bir 
hastanede şimdi günde 10 filim çekilirse ve bu 
hastanede 10 asistan olursa bunlar tabiî sabah
tan akşama kadar oturuyorlar demektir. îk i üç 
sene süresi olan bir asistanın bir sene içinde al
tı ay filim var çalışıyor, diğer altı ay çalışamıyor. 
Bu suretle onun zamanı da heba olmaktadır. 
Bulunması zorlaşan her şeyde olduğu gibi bu 
sahada da karaborsacılık almış yürümüştür. Ge
len filimlerin dörtte biri hastane ve hekimlere 
intikal etmekte, diğer dörtte üçü de hususi elle
re intikal etmektedir. Bunlar da filimleri pahalı 
satmaktadır. Bunun için ithal işlerinin de dü
zenlenmesi lâzımdır. Bugün tıp sahas,mda rönt
gen filmi mevzuu pek mühimdir. Harbin topu, 
tüfeği ne ise tıp sahasının da filmi odur. Ümid-
ederim ki bu verilen izahlara göre memleketin 
röntgen filmine olan ihtiyacı tam mânasiyle göz 
önünde tutulur ve zaman zaman tahsisler yapıl
maz. Meselâ, bittikten sonra ithal çareleri aran
maz da daha evvelden elde bulundurulur. Gayet 
tabiî, fazla miktarda bulundurmanın mahzurla
rı vrdır. Çünkü bozulan bir maddedir. Fakat bu
nun için lâzım olan para elde bulunur ve muay- * 
yen zamanlarda ithal hakkı verilirse ümidedi-
yorum ki memlekette sıkıntı çekilmez. Parası 
verilmiyor ve filim de zamanında gelmediği için 
sıkıntılar çekiliyor, gayet tabiî olarak da bun
dan memleket sağlığı zarar görüyor. Vatandaş
lar perişan oluyor. 

Filim ithal eden kimseler üzerinde de dur
mak istiyorum. Bugün en basit bir inşaatta 
bile inşaat yapandan inşaat vesikası soruyo
ruz, sen hiç inşaat yaptın mı, bu hususta elinde 
vesikan var mı? 
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Maalesef röntgen filmi ithal edenlerden şim

diye kadar böyle bir ehliyet sorulmamıştır. İt
hal edenlerin birçoğu bu işin kompetanı değil
dirler. Gelişigüzel para kazanmak için ortaya atıl
mış kimselerdir. Halbuki bu bir ihtisas işidir. 
Ve bu işle hususi şekilde uğraşanların ithal* ça
relerini aramaları lâzımgelir. Pilim gedebilir. 
Filmin kilosu ve geliş miktarı ilmî olarak bir şey 
ifade etmez. Yüz milyon liralık filim getirirsiniz, 
hepsi kozuktur, beş para etmez. Bu bakımdan 
getirilecek filimlerin kalitesi, bilhassa tanınmış 
markalar haricindeki filimlerin kalitesi, hassasi
yet dereceleri, gayet esaslı bir şekilde tetkik edil
melidir. Filim getirecek firmalar bunları önceden 
alâkalı bakanlığa bildirmelidirler. Bakanlık bu 
röntgen filimleri üzerinde tetkikat yaparak han
gi filmin daha iyi olduğunu tesbit etmelidir. Me
selâ bir filim iyi olabilir, aynı zamanda ucuz da 
olabilir, bu kârlıdır. Fakat bir filim ucuzdur, 
hassasiyet derecesi iyi değildir. Bu belki kârlı ol
maz. Bir filim verine onu çekecek mütehassıs bes 
tane filim sarf etmek mecburiyetinde kalır. Dola-
yısiyle paramız fuzuli yere heba edilmiş olur. Bil
hassa filim getirecek olanlara bakanlıkların mü
saadelerini almak ve bakanlığın evvelce vereceği 
markalara, müsaadeye göre bu filimlerin ithali 
çarelerinin aranması gerektiği kanaatindeyim. 
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REİS — İki dakikanız kaldı Hasan bey. Soru 

sahibinin 15 dakika konuşma hakkı vardır. 
HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Memle

kete filim geliyor, fakat banyo malzemesi yoktur. 
Uzun zaman Hidrokinon çok azdı. Karaborsaya 
düşmüş durumdadır. Bu da röntgencileri müşkü
lâta sokmaktadır. Bu hususun da tetkik ve na
zarı itibara alınmasını ayrıca sayın bakanlardan 
rica ediyorum. 

Memleketimizde imal, yapılma çareleri düşü
nülebilir. Bilhassa bu hususta ilerde yapılacak 
imalâtlar için alâkalı memleketlere mütehassıs 
kimyagerler gönderilip tetkikleri yapılabilir. 

Sonra, zaman zaman görülen döviz sıkıntısı, 
bilhassa sinema filimlerinden bâzı kısıntılar ya
pılarak röntgen filimlerine tahsis edilirse bu sı
kıntı izale edilebilir. Karaborsanın önlenmesi için 
her halde gerekli tedbirlerin alınması lâzımdır. 
Bilhassa filim satışları da çok enteresandır. Rönt
gen filimleri gelişigüzel şunun bunun elinden sa
tılmaktadır. Bir hastanenin çöpçüsü röntgen fil
mi satar, sütçü satar, bakkal satar. Bu satış işini 
de alâkalı vekâletlerin ve cemiyetlerin ele alması 
her halde lâzımgelmektedir. Bu hususu bilhassa 
rica ediyorum. Temennilerimi, düşüncelerimi her 
halde arz edebildim zannediyorum. 

REİS — Sual cevaplanmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Seyhan Barajı inşaatı dolayısiyle sular 
altında kalacak köy ve arazi hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/227) (1) 

REİS —•• Geçen celsede, Seyhan barajı hak
kında getrilen lâyihanın Sarıyar, Demirköprü, 
Kemer ve Hirfanlı barajlarına da teşmil edilme
sini Yüksek Meclis muvafık görmüş, komisyon 

* da bu barajlar münasebetiyle sular altında ka
lacak araziye teşmil etmek üzere lâyihayı geri al
mıştı. Lâyiha gelmiştir, heyeti umumiyesinin 
müzakeresine devam edeceğiz. 

Süleyman Kuranel, buyurun. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Muhterem arkadaşlar; geçen seferki görüşmeleri
mizde Seyhan barajı için getirilen kanunun 1953 

(1) 240 a eh sjıra sayılı matbua zaptın sonun-
âadır. 

te gelmesi ve iki sene geçtikten sonra hiç olmazsa 
diğer barajların da bu kanunun şümulüne alma
sını, bundan sonra yapılacak ve yapılmakta olan 
barajların Seyhan Barajı durumuna düşmemesi
ni belirtmiştim. Geçici Encümen büyük bir an
layış göstererek bu kanun lâyihasını geri almış. 
Yapılan barajlara da teşmil ederek getirdiğini 
öğrenmiş bulunuyorum. Kendilerine teşekkür 
ederim. 

Şimdi ikinci noktaya geliyorum : Yine geçen 
seferki konuşmam esnasında Vekâletçe Seyhan 
barajını 1953 te ihale edildiğini, .aradan 22 ay 
geçtikten sonra 1955 yılında bu baraj dolayısiy
le sular altında kalacak 125 000 dönüm arazinin 
istimlâkine ait kanunu geç getirdiğim ve bu işte 
ihmali bulunduğunu bildirmiştim. Vekil arkada
şım bana cevaben : Biz esasen bu kanunu getir
meye mecbur değildik, vazifemizin üstünde bir 
iş yaparak vatandaşın hukukunu daha fazla dü
şünerek bu kanunu getirdik, dediler. Ben şuna 
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inanıyorum ki iktidarımız ve Hükümetimiz dün 
olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın 
da her şeyin üstünde vatandaşın hak ve menfa
atini üstün tutmuştur ve tutacaktır. Vatandaşın 
hak ve menfaatlerini koruyucu bütün kanunları 
getirmeyi kendisine en esaslı bir vazife telâkki 
edecektir. Ben bunu böyle biliyorum. Fakat ar
kadaşımızın : Bunu getirmeye mecbur değildik 
demelerini kabul etmiyorum. Bunu ifade ettik
ten sonra asıl maksada geçiyorum. 

Arkadaşlarım; evvelce de arz ettiğim gibi bu
radaki istimlâke tâbi tutulan sahanın yekûnu 
125 bin dönümdür. Bugünkü portesi, yani bu
günkü arazinin ortalama tutarı 70 - 80 milyon 
lira civarındadır. Bu arazîyi benim şahsi kanaa
time göre mevcut İstimlâk Kanunu ile halletme
mize imkân ve ihtimal yoktur. Çünkî burada 
yerleri elinden alınan ve başka yere nakli icabe-
den, on iki bin vatandaş vardır. Dâva hakikaten 
mühimdir. Beş, on veya beş yüz kişinin göç et
mesi değil, on iki bin insanın bir yerden diğer 
yere nakledilmesidir. Bundan evvelki celsede 
Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğhı arkadaşımız 
buradaki insanların mevcudunun on iki bîn de
ğil bu rakamın katbekat üstünde olduğunu söy
lediler. Hükümet mümessili bu miktarı on iki 
bin olarak ifade ettiler, ben de aynını söylüyo
rum, on iki bin vatandaşa, altı kişî hesabiyle bir 
mesken yapacağımızı düşünecek olursak iki bin 
ev yapılması icabeder. Ayrıca vatandaş evi ile 
beraber, samanlığı ve ağılını da beraber yapa-. 
caklar. 2 000 evin beherini 5 bin lira kabul etsek 
ortalama bir hesapla 10 milyon liralık bir mes
ken dâvası karşımıza çıkmaktadır. Bendeniz de 
meslekten bir arkadaşınız olarak iki bin evin bir 
mevsimde ne vatandaş ve ne de. hükümet eliyle 
yapılabileceğine kani değilim. Ayrıca önümüzde
ki Mayıs ayı içerisinde barajın 40 kotuna kadar 
sahasına su salıvermek mecburiyeti vardır. Bu 
saha takriben 75 bin dönümdür ki, birbuçuk ay 
içerisinde, şimdi çıkaracağımız kanunla bu 75 
bin dönümlük arazinin istimlâki ve bunun mua
melesinin tekemmül ettirilmesini yine madde
ten imkânsız görüyorum. Bir an için düşünelim. 
bu arazi istimlâk edilmediği, takdirde bittabi 
mütaahhit mukavele ve iş programına göre iş
lerini tanzim etmiş, bu sahaya su salıvermek mec
buriyetindedir, istimlâk geciktiği takdirde mü
taahhit işini durduracaktır. Halbuki mütaahhit 
buna cevaben diyecektir ki, ben 1956 senesinde 
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bu barajı mukavele hükümlerine göre bitirmek 
mecburiyetindeyim, aksi takdirde tazminat veri
rim. Orada muazzam bir teşkilât kurulmuştur. 
Şunu da arz etmek isterim ki, Seyhan Barajı,ça
lışması gayet modern bir çalışmadır. İftihar edi
lecek şekilde tesisler kurulmuştur. Çalışan bir 
mütaahhide sen işi durdur diyemeyiz. Bu müm
kün değildir. Ben belki yanlış anlıyorum, lütfen 
Vekil arkadaşım bana şu noktaları izah etsinler. 
Mayıs ayı içerisinde 40 kotuna kadar su salıve
recekler midir? Salıvereceklerse ilk istimlâk 
edilecek sahası 75 bin dönümdür. 75 bin dönü
mü Mayıs ayı sonuna kadar istimlâk edebile
cekler midir? 

2. Acaba 1953 senesinde barraj ihale edilir
ken böyle bir istimlâk kanunu getirilebilir mi idi? 

3. 1953 senesinde bu yer istimlâk edilse idi 
bugünkü istimlâk bedeliyle arasında bir fark ola
cak mıydı? 

4. 12 bini bulan bu vatandaş kütlesinin is
kânını hangi şartlara ve imkânlara göre sağlaya
caklardır? 

Bunlara cevap versinler.. Ben ayrıca görüşle
rimi tekrar arz edeceğim. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTtNOĞLU 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Seyhan 
barajı inşaatının, bu hususi bir mahiyet arz 
eden kanun tasarısı münasebetiyle, hem baraj 
inşaatı hakkında sizlere malûmat vermek, daha 
doğrusu inşaatın bugünkü sevindirici seyri 
hakkında tebşiratta bulunmak, hem de Süley
man Kuranel arkadaşıma cevap arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Pazar günü tayyare ile sabahleyin gitmek 
ve yine tayyare ile akşam dönmek suretiyle 
baraj inşaatını mahallinde tetkik etmek fırsa
tını buldum. 

İnşaat, iş programına nazaran geri değildir, 
hattâ biraz da ileridir. Ve inşallah Teşrinisani 
içinde de gölün teşekkülü başlıyacaktır. Yani 
inşaat göl teşekkülüne müsaade edecek seviye
ye, irtifaa getirilmiş olacaktır. Bu şekilde 
Seyhan Barajı Gölü toprak şedde arkasında 
teşekkül etmeye başlıyacaktır. 1955 malî yılı 
sonunda, yani 1956 yılının başlarında da bi
rinci türbo jeneratörü işletmek ve 284 milyon 
kilovat saatlik istihsal ile Seyhan havalisini 
tenvir etmek kabil olacaktır. 

Göl teşekkülü ilk hamlede şedde irtifaın-
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ca alınacaktır.. Kırk kotuna kadar dolacaktır. 
Bu takdirde ilk plânda kırk kotuna kadar 
olan göl sahası dahilindeki arazinin ve köyle
rin vaziyetini (düşünmek icabedecektir. Bu su
retle on iki bin vatandaşın iskânı meselesi de
ğil bunun çok dununda, köylü vatandaşların 
iskânı mevzuubahis olmaktadır ki, İskân U-
mum Müdürlüğümüz vasıtasiyle bu işin vaktü 
zamanında yapılabileceği kanaatinde bulun
maktayız. Çünkü köy evlerinin hedmi sonunda 
elde edilecek enkaz, kendilerine gösterilecek 
mahalde tekrar kullanılabileceği gibi yine ken
dilerine gösterilecek mahalde mümkün olan 
bütün yardımların yapılması suretiyle ve ken
dilerinin de emeklerini katmaları ile ve veri
lecek istimlâk bedelleriyle süratle iskânları 
imkânı hâsıl olacaktır. Bu hususta Hükümet 
olacaktır. Bu hususta Hükümet ve vekâlet 
olarak bütün gayreti sarf edeceğiz. 

Bu kanunu getirmekten kasdımız, mazide 
tecrübesizlik yüzünden yapılmış bâzı hataları 
tekrarlamamaktır. Meselâ Porsuk barajı inşa
atı esnasında böyle bir vaziyet düşünülmediği, 
böyle bir kanunla mesele ele alınamadığı için
dir ki hâlâ bugün Porsuk barajı gölü altında 
kalan arazi sahiplerinin hali Eskişehir vilâyeti
nin, tâbiri caizse, âdeta başının derdi haline gel
miştir. Vakıa kendilerine istimlâk bedeli veril
miş fakat onun kullanılması, sarf edilmesi bili-
nememiş ve müstahsil kütle bugün müstehlik, 
işsiz güçsüz bir hale gelmiştir. Ve hükümet ola
rak bunlar hakkında tedbir alınmak macburiye-
ti hâsıl olmuştur. Biz bu hâdiseden ibret alarak 
hiç olmazsa bundan sonra yapılacak baraj inşa
atlarında, su altında kalacak arazi sahiplerinin 
ve köylerin müstahsil vaziyetini muhafaza et
mesini ve barajın kendilerine bir nimet olmasını 
temin için bu hususi kanun tasarısını yüksek hu
zurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Halen barajın şantiye kısmını teşkil eden ara
zi mevcut istimlâk Kanunu dairesinde muame
le görmüştür. Bu sadece şantiye kısmıdır, bunu 
daha fazla bekletemezdik, derhal şantiyeyi tesis 
etmek mecburiyetinde idik. Nitekim demin arz 
ettiğim gibi şantiye tesis edilmiş ve inşaat büyük 
bir süratle ilerlemek ve neticeye yaklaşmak im
kânını bu sayede bulmuştur. Süleyman Kuranel 
arkadaşıma vermek istediğim cevap şu arz etti
ğim izahatın içinde mündemiçtir. Arkadaşım 
bundan evvelki konuşmasında bir ihmalden, bah-
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setti. Halbuki inşaat bakımından her hangi bir 
ihmal şöyle dursun bilâkis iş programından da 
daha ilerideyiz. 

istimlâk meselesine gelince; istimlâk Kanu
nunu hükümetiniz 1952 senesinde Yüksek Mecli
se sunmuştu. Maalesef geçen devrede çıkarmak 
imkânı hâsıl olam'adı. Ve devre değiştiği için de 
bu tasarı tekrar Meclise arz edildi. Halen de Da
hiliye Encümeninde görüşülmektedir. Yani biz 
hükümet olarak bu meseleyi Umumi istimlâk Ka
nuniyle halletmeyi düşündük. Fakat maalesef 
Meclisin çeşitli işleri arasmda ele alınıp da ka-
nunlaştırılamadı. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, derhal bü
tün tedbirlerimizi alarak vatandaşın her hangi 
bir zarara sokulmasına fırsat vermiyeceğiz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bir sual sorabilir miyim?. 

REÎS — Buyurunuz. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT Devam

la) — Şimdi bu istimlâk Kanununa nazaran hal
ka temin ettiği faydalar ve kolaylıklar nelerdir?. 
Porsuk Barajında olduğu gibi istimlâk bakımın
dan hangi faydaları getiriyor, bunlar nelerdir?. 
izah ederler mi?, 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 
(Devamla) — Efendim, kanun tasarısının tetki
kinde bunlar görülür. Gerek esbabı mucibe lâyi
hasında, gerek komisyonlar raporunda, gerekse 
maddelerde bütün bunlar vardır. Arkadaşımın 
okumuş olması lâzımgelirdi. Meselâ biz bura
da doğrudan doğruya istimlâk yapıp al paranı 
çekil git demiyoruz, işte, Porsuk Barajı münase
betiyle, dediğim mesele budur. Orada parası ve
rilmekle mesele halledilmiş sayılmıştır. Halbuki 
mesele bu kadar basit değil. Arazi sahiplerine 
arazileri mukabilinde toprak verildiği takdirde 
su altında kalan köylerin nakledildiği yerde tek
rar kurulmasına ve inşaasma yardım edildiği 
takdirde farklıdır ve vatandaşın lehinedir. Bu 
kanunda arazisine mukabil arazi vermek kayıtla
rı mevcuttur. Evet, bunum için yalnız bir tah
dit mevcuttur. 100 dönüm nazarı itibara alın
mıştır. Zaten bizim tesbitlerimize ve yaptığımız 
tetkik ve araştırmalara göre vasati yüz dönüm 
arazi vermek suretiyle arazi sahipleri tatmin 
edilebilmektedir. Çünkü ekseriyet küçük arazi 
sahipleridir. Büyük arazi şantiye sahasındadır, 
onların da muamelesini yaptık inşaata başlamış 
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bulunuyoruz. Araziye mukabil arazi vermek su
retiyle bu kanunla, oradaki müstahsil vatandaş
ları yine müstahsil olarak ve yine kendi muhiti 
dâhilinde bırakmak imkânı hâsıl olmaktadır. Bu
radaki arazi Hazineye ait arazidir ve yeter mik
tarda arazi bulunmuştur. 

NECMl ATEŞ (istanbul) — Efendim bir 
sual : ' 

Mevcut İstimlâk Kanununa göre etüdler ya
pılıp ihaleye vaz'edildiği zaman istimlâk yapıl
saydı eski kanuna göre bu arazi kaça istimlâk 
edilebilirdi, bugün bu kanuna göre kaça malı-
olur? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Bu 
kanuna göre, yerine arazi veriyoruz, istimlâk 
Kanunu getirmeye ihtiyacımız yoktur. Mevcut 
kanuna göre yapılabilir. 

NECMl ATEŞ (Devamla) — Bu kanuna gö
re, mevcut olan kanuna göre etüdler yapılıp 
ihaleye konduğu zaman ıbu istimlâk yapılsaydı 
kaça malolurdu? Bugün bu kanundan sonra 
kaça malolur? » 

NAFIA VEKlLl KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Devamla) — Onu bilJemem. istimlâk Kanunu
nun birtakım mekanizması vardır, istimlâk 
yapabilmek için heyetler teşkil edilir. O ma
halden azalar seçilir, bu heyet bir takdiri kıy
met yapar, istimlâk o heyetin takdir edeceği 
kıymet esas olmak üzere yapılır, itiraz vuku
unda mahkemeye müracaat edilir ve mahkeme
nin verdiği kıymet üzerinden istimlâk yapılır. 

Şimdi, o vakit bu arazi istimlâk edilseydi 
kıymeti ne olurdu, bugün istimlâk edildiğine 
göre kıymeti ne olacaktır; böyle bir neticeyi 
çıkarmak çok güçtür. Biz, arazisini istimlâk 
ettiğimiz vatandaşa yine aynı vilâyet dâhilin
de arazi veriyoruz. Yapılan muamele budur. 
Eskiden istimlâk edilseydi daha ucuz olurdu, 
bugün daha pahalı olur gibi, biz her hangi bir 
ithamı önlemek için kendilerine aynı şekilde 
arazi tahsis ediyoruz. 

NECMl ATEŞ (istanbul) — Fark olabildr 
rai? 

NAFIA VEKlLl KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
(Levamla) — Rayiç meselesidir. Fark olabi
lir. 1950 deki arazi kıymeti ile bugünkü arazi 
kıyneti arasında elbette ki fark vardır, istim
lâk, kanunumuza göre kıymet takdir yolu ilte 
yapılmaktadır. Fark elbette vardır. | 
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REİS — ismet Uslu, buyurun. • 
İSMET USLU (Seyhan) — 'Muhterem arka

daşlar; bu baraj hakikaten vilâyetimizi nime
te gark edecek, dolayısiyle memleketimizin 
yararına çok büyük hizmetlier eyliyecektir. 
Onun için huzurlarınızda hükümete teşekkür 
etmeyi bir borç ;bilirim. 

Fakat istimlâk Kanununun gecikmesi sebe
biyle eski istimlâk Kanununun hükümleri ge
reğince yapılan muamelelerle, köylülerin duru
muna ve bâzı mevzulara temas etmek mecbu
riyetini hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Seyhan barajı inşa
atına karar verildikten sonra eski istimlâk Ka
nunu ile istimlâklere başlanmıştı. Yalnız aleyh
te bir hayli propagandalar yapıldığı gibi, bal
talayıcı mahiyette, barajın yapılmaması için 
çalışan insanlar ve bu zihniyeti destekliyen 
kitleler de çıktı. Belki bu, sizlere de intikal 
etmiştir. Baraj yapıldıktan sonra, baraj yapı
lacak bütün Adana ve köylerini su istilâ edecek, 
ortadan- kaldıracak gibi propagandalar yanın
da eski istimlâk Kanununun noksanlığı yüzün
den hükümeti nı^lî sıkıntıya düşürebilmek ve 
baraj inşaatını durdurabilmek için bâzı adım
lar atılmıştır. Eski istimlâk Kanununda : Be
lediye meclislerinden seçilecek azalar ve yeminli 
muhamminlerle istimlâk edilir, denilmektedir. 
Bunların itirazı, yedek belediye üyelerinden se
çilmek üzere mahkemeye ehlivukuf çağırmala
rı hususunadır. Şunu samimî olaralk arz etmek 
isterim ki; pamuğun 7 lira olduğu zaman dahi 
Adana'da toprağın bin metre karelik yeri 400 
lirayı geçmemekte idi. Ama satan da olmazdı, 
alan da olmazdı. Lâkin baraj olduğu zaman bu 
bölgede ttoprak 'kıymetini metre (karesini 20, 30, 
40 kuruş olarak tesbit etmelerine rağmen be
lediye meclisinde siyasi kanaatleri ayrı olanlar 
mahkemeye çağırıldıkları zaman, kasdı mah
susla, en aşağı iki üç misli söylemek suretiyle, 
yani 80 - 100 kuruş söylemek suretiyle fiyatla
rı yükseltmişlerdir. Bizim müracaatlarımız, şi» 
kâyetlerimiz üzerine vekil el koydu, baraj bina
sının yapım yeri haricindeki yerlerin bedelini 
ödemedi. Bugün çıkaracağımız kanunla vatan
daşlarımız hiç mağdur olmıyacaJklardır. Bara
jın yapılmaması için yapılan propagandaları 
hükümetin yapmış olduğu müspet işleri balta
layıcı tedbirleri 'de ortadan kaldırmış olacak
tır. Yalnız, bir arkadaşımız 12 bin nüfus dedi; 
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ben, katî rakam olarak size söyliyebilirim ki; 
bu baraj dolayısiyle yapılacak istimlâkten an
cak 3 000 'kişilik bir vaJtandaşın meskene ihti
yacı olacaktır. Ben seçmenlerimle yakından te
mas halindeyim. Kanuna göre yüz dönüme ka
dar tarla verilir diyor, istimlâk sahasında. Ama 
vatandaşlar hakikaten daha şimdiden tedbirle
rini almışlar ve kendi sahalarını şimdiden hzır-
lamış bulunuyorlar. Tarla verilmiyeceğini de 
nazara alarak şimdiden bütün tedbirlerini almış 
bulunuyorlar' Hattâ bu vatandaşlar kanuna gö
re verilecek tarlalarına mukabil bir şey de iste
mediklerini söylüyorlar. Çünkü kendi kendileri
ne çare ve tedbirlerini ona göre hazırlamış bu
lunuyorlar. Yalnız bir tek nokta var. Bu va
tandaşların yol haricinde bulunanlarının vazi
yeti ne olacak? Yani nereden gelip geçecekler? 
Çünkü bu baraj yolunda daima şehirle irtibat 
halindedirler.^ Bütün mallarını köyden şehre 
getirirler. Bu saha tamamen su altında buluna
cağına göre beş altı bin nüfuslu köy - ki Kara
isalı'yı da buna ilâve edersek - 8-10 bin nüfusun 
yolu ne olacak? Nereden gelip geçecekler? Çün
kü bu barajda gemiler olacak, şunlar olacak, bun
lar olacak. Bu mesele bütün bu köylüyü düşün
dürmektedir. 

Arz ettiğim gibi, 5 - 6 köy Karaisalı'nın bâ
zı köylerini de katarsak 8 - 10 nüfuslu köyler 
yolsuz kalacaktır. Vekâlet bu hususta da ne dü
şünmektedir. Ne yapabilecektir. Ve bilhassa Sa
yın Nafıa Vekilinden bu yolsuz kalacak köyle
rin, iskân mevzuundan ziyade, yolu mevzuun
da katî bir ifade de bulunmalarını rica ediyo
rum. 

İkincisi; yüz dönüme kadar toprak verilir 
deniyor. Halbuki bir tek dönüm dahi toprak 
bulamazlar. Bu madde encümende görüşüldüğü 
zaman yoktum. Diğer maddelerin müzakeresin
de bulundum. Hükümet yüzer dönüm değil bi
rer dönümü dahi bulamaz. Sarıçam diyorlar, ora
da da toprak kalmamıştır. Köylüler oradaki ara
ziyi çevirmişler, kimisi de tapusunu almıştır. Ki
misi de Hazine ile ihtilaflıdır. Hükümet nere
den toprak bulup verecektir? Bu hususun da 
tasrihini hassaten rica ediyorum. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — İsmet Uslu arkadaşımızın bir iki 
sualine de arzı cevap edeceğim. 

Yol mevzuunda haklıdırlar. Göl dolayısiyle 
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Karaisalı yolu inkitaa uğramaktadır. Bu, baraj 
inşası taahhüdüne dâhildir. Nazarı itibara alın
mış ve 2 veya 2,5 milyon lira bedelle ihalesi ya
pılmıştır. Bâzı köylerin yolsuz kalacağından ba
his buyuruldu. Elbette bunlar da nazara alına
cak, o köyler de yolsuz bırakılmıyacaktır. Bu 
kadar büyük yol faaliyetimiz içinde kesilen bu 
yolların yerine yenilerini yapmakta hükümeti
niz âciz değildir. Bunlar ya hükümet veya vilâ
yetler tarafından inşa edilecektir. 

Bu arada göl mıntıkası içinde kalan köyle
rin nerelerde iskân olunacağı merkezden gönde
rilen bir heyet tarafından Başbakanlıkça tetkik 
ettirilmiştir. Civarda bunları iskâna müsait ara
zi mevcuttur. 

SINAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Ne
rede?.... 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTlNOĞLU 
(Eskişehir) — Sarıçam'da.. 

SİNAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Sarı
çam'da bir dönüm bile bulamazsınız. 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Encümen mazbatasında lâyihanın müstaceli
yetle görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu ciheti 
de reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miy enler... Müstaceliyetle müzakeersi kabul edil
miştir. 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak 
kasaba, köy ve arazi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Seyhan, Sarıyar, Demirköprü, 
Kemer ve Hirfanlı gibi büyük baraj ve müte-
ferri tesislerinin inşası dolayısiyle arazi ve ev
leri ve köye ait ortamalı ve tesisleri tamamen 
veya kısmen su altında kalacak kasaba ve köy
lerin başka yerlere nakil ve iskânları ve terk 
ettikleri araziye mukabil mülk sahiplerine arazi 
tahsis, temlik ve tevzii bu kanun hükümlerine 
tâbidir. 

Göl sahasının hudutları Nafıa Vekâletince 
tâyin ve tesbit olunur. 

HADİ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kanunun işlemesi ancak biriıci 
madde hükmünün tatbik kabiliyeti olmasry]e 
mümkündür, öyle anlıyoruz. Nafıa Vekib' ar
kadaşımız dedi ki, kâfi arazi vardır, bir komis
yon teşkil edildi, mahalline gidildi tetkik edil-
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di, arazi olduğu tesbit edildi. Halbuki arkadaş
larımız diyorlar ki, hattâ ismen işaret edilen 
mahalde bir dönüm tevzi edilecek yer yoktur. 

Şimdi o civardaki köylü vatandaşlarımızın 
tasarrufundaki arazinin miktarı, mesahai sathi-
yesi değil, yalnız inşaatın teknik bir inşaat ol
ması bakımından sahanın teknik usullere göre 
tesbit edilmiş olması lâzım ve ne kadarının su 
altında kalacağının bilinmesi lâzımdır. 

Arazi miktarına karşılık olarak nerede ve 
ne miktar arazi tesbit edilmiştir, birinci mad
denin kabul edilebilmesi için Nafıa Vekili arka
daşımız bu nokta hakkında katî beyanda bu
lunmalarını bilhassa rica edeceğim. 

REÎS — ismet Uslu, buyurun. 
İSMET USLU (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar; eğer bu kanun 100 dönüme kadar tarla 
veririm, toprak bulmaz, köylü istemezse para 
veririm derse, bizi Seyhan mebusları olarak tat
min eder, aksi halde tarla veririm derse biz, 
içinde bulunduğumuz işi daha iyi bileceğimiz 
için, bu hal bizleri tatmin etmez, edemez. Ben
deniz, katî delil olarak şunu arz edebilirim ki, 
göçmen vatandaşları Seyhan'a verdikleri zaman 
kendilerine elimizden gelen bütün yardımları 
seferber olarak yaptık ve vilâyete müzahir ol
duk. Fakat bu arada bâzı göçmenler bina yap- . 
malarına rağmen Seyhan bölgesinde toprak 
bulamadıklarından Devlet Bakanlığına vilâyet 
kanaliyle bir yazı yazıldı. Bu yazıda; evler 
eski köylülere verilsin ve göçmenleri toprağı 
bulunan bir vilâyete kaldıralım, dediler. Ken
dilerine Sarıçam fundalığı denilen toprağı de
ğil de, Hükümet olarak Devletin elinde bulunan 
Mercimek Harası veya Hacıali köyünde toprak 
veririz derlerse o zaman bu köylülere toprak 
yerine toprak verileceğine inanalım. Aksi halde, 
imkân yoktur. 

ikinci maddede emniyet supapı filân deni
yor. Bâzı kimselerin tarlaları istimlâk ediliyor, x 

maddede bunla* var. Fakat diğer vatandaşlar 
için ne düşünülüyor, bu belli değildir. 

Benim mâruzâtım şimdilik bu kadardır. 
RElS — Enver Batumlu. 
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Seyhan 

barajı hakkında hususi bir kanun getirmek su
retiyle Hükümet tarafından gösterilmiş bulu-
lunan zihniyetten dolayı kendilerini tebrik et
mek biz Seyhan mebusları, için bir vazifedir. 
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Eski istimlâk Kanununun bâzı hatalarmi 

tashih maksadiyle getirilen bu yeni kanun bir 
kerre istimlâk sahasının şümulünü tesbit ede
memekte ve gölün emniyet sahası diye birta
kım elâstiki formüller içine alınmak suretiyle 
gayri vâzih bir hal yaratmaktadır. 

Bir defa, iskân mıntakasmda bulunan nü
fusu bilmemekteyiz. Hükümet sözcüsü de bunu 
encümende katî olarak ifade edemedi. Yalnız 
Hükümet sözcüsünün komisyonda bildirdiğine 
göre istimlâk sahasında bulunan köylere ancak 
Sarıçam'dan arazi verilmesi düşünülmekte 
imiş. Halbuki daha evvel arkadaşlarımın da 
işaret ettikleri gibi buradaki arazinin inbat 
kabiliyeti hiçbir bakımdan barajın istimlâk 
dahilindeki arazinin imbat kabiliyetiyle kıyas 
edilemez. Biz Karalar bucağı, Gübe ve Kara
lılar köyünden birçok köylülerle konuştuk. 
Bunlar diyorlar k i ; Sarıçamdan arazi verile
cekse hiç verilmesin. Bize para versinler, di
yorlar. Bir kere burası kabili zeri değildir, fun
dalıktır, sonra yüz dönüme kadar arazi ver
menin mülkiyeti, işletmeyi bölmek zararı var
dır. Bu itibarla hükümetin arazi göstermesi 
icabetmektedir ve bu arazi Mercimek Harası, 
Haralı ve Kıvanşa köylerinden verilmelidir. 
Bu itibarla iskân sahasının inbat kabiliyetiyle 
mukayese edilebilecek, yerlerden Hükümetin 
arazi vermesi lâzımdır. Aksi takdirde yalnız 
Anayasanın esprisi zedelenmekle kalmaz aynı 
zamanda kanunun sosyal fonksiyonu da inci
nir. Biz bu bakımdan tatmin edilmedik ve tat
min edilmediğimiz için de üzüntü içindeyiz. 

RElS — Mazbata muharriri Şevki Erker. 
MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKİ ERKER 

(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; birinci 
maddenin müzakeresinde kıymetli hatiplerin 
bahsettikleri emniyet sahası üzerinde durarak 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Emniyet sahası nedir? Evvelâ onu izah ede
yim. Barajın savak seviyesine kadar teşkil et
tiği irtifadaki göl seviyesi normal olarak feye
zanların beslediği sularla dolacak ve bu sevi
yeden sonra taşmaya başlıyacaktır. Binaena
leyh tabiî olarak bir göl sedyesi olacaktır, 
yani suni barajın normal göl seviyesi vardır. 
Bir de emniyet sahası denilen bir dalga sevi
yesi vardır. O da şudur, büyük bir feyezan 
geldiği zaman eğer barajın arkasındaki su âza
mi seviyeye yükselmişse yahut yaklaşmışsa bu 
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büyük feyezanın berden bire göle intikali do-
layısiyle bir dalga teşekkül eder. Teknik he
sapların verdiği neticelere göre Seyhan Barar-
jmda bu dalga seviyesi altı metre civarında
dır. Binaenaleyh böyle bir zamanda ki bu fev
kalâde bir zamandır, feyezan zamanında gelen 
böyle bir feyezanın göl seviyesine tam mâna-
siyle dolu olarak tesadüf etmesidir ki bunlar 
nadir ahvaldendir, fakat mutlak karşılaşılacak
tır, nadir de olsa, işte bu takdirde su seviye
sinin dışarısında halka şeklindeki bir arazide bu 
dalgaların hücumuna ve istilâsına mâruz kala
caktır. İşte emniyet sahası budur. 

Hükümtin teklifinde bu emniyet sahasının 
da istimlâk edilmesi mevzuubahis idi. Muvakkat 
Komisyon konuşmalar sonunda, böyle fevkalâde 
bir halde bu arazinin çok muvakkat bir, zaman 
su altında kalmasının, araziye zarar vermek de
ğil, bilâkis kısa bir müddet için su altında bu
lunmasının fayda vereceği melhuzdur; böyle ol
masa bile zarar olmaması melhuzdur; bu da ol
masa fevkalâde nadir bir ihtimalle kısmen zarar 
verebilir, bu zararda tesbiti delâil ile tazmin 
edilebilir; binaenaleyh şimdiden boş yere geniş 
bir araziyi istimlâk etmekte fayda yoktur; kal
dı ki, bunlara verilecek arazi de mahduttur; boş 
yere bir sıkıntıya girilmesi mevzuubahis değil
dir; diyerek ve bu sebeple birinci maddede emni
yet sahası kaldırılmıştır. 

Arkadaşlarımız konuşmaları sırasında 125 bin 
dönümden bahsetmişlerdi. Burada 20 - 30 bin 
dönümlük arazi tasarrufu olacağına göre su al. 
tında kalacak arazi yüz bin dönüm civarında 
olacaktır. Bunun da bir kısmı devlet arazisidir. 
İskân sahası ile karşılanacak miktar 60 000 dö
nüm civarındadır. 

Şimdilik mâruzât: m bundan ibarettir 
REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Mazba

ta muharriri vermiş olduğu izahatla su altında 
kalacak ve kalmıyacak kısım diye bu araziyi iki
ye ayırıyorlar. 

Burada Adana'nm en münhit ve en mahsul
dar yeri olan GKibe'yi nazarı itibara alalım. Gü-
be, turfanda meyva ve sebze yetiştiren bağlık, 
bahçelik bir yerdir. Bu mahillin bir kısmı su 
altında kalacaktır. Su seviyesi bağlara, bahçe
lere kadar çıkmıyacaktır. Ama o insanlar bir 
daha o bağlara gelemiyecektir. Onun hakkını 
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nasıl ortadan kaldırabiMyorsunuz f Bir kısım 
halka istifade ettirirken, diğer bir kısmını im
ha demek olan bu işi Yüksek Meclis kabul et-
miyecektir. 

Sonra arazi var, diyorlar. Adana'da işgal 
edilmemiş bir dekar arazi ıbulam azsınız. Şunun, 
bunun zilyedliği altındadır. Derhal Zilyedlik 
Kanunu faaliyete geçer, verilmiş olan toprak
lara o halk sahip olamaz. Muhacirlerde oldu
ğu gibi. İskân işlerini tedvir eden Devlet Ba
kanı bunu pekâlâ 'bilir. Lâfla çalışanlara ara
zi verilmez. Toros'un tepesinde arazi verece
ğim gibi vahi fikirlere kapılarak bu kanunu 
kabul ederseniz oradaki insanlar perişan hale 
gelecektir. Arazi fbulmu'şsanız bize getirirsiniz 
oranın vekili sıfatiyle muvafakat ederiz. Şa
yet arazi bulamazsanız o vakit arazi veririz. 
Adana'da aşağı-yukarı 80 000 dönümlük bir 
çiftlik var. Ziraat Vekili arkadaşım burada 
olsaydı bundan bahsetmezdim, bu 80 bin de
karlık çiftlikte en çok 150 hayvan var. Bura
da beslenen kısraklar hiçbir işe yaramaz. Me
bus arkadaşlarım buradadır, bilirler; hangi köy
lü kısrağını götürmüşte çektirmiştir1? Vâki de
ğildir. Orada 2 - 3 müdür saltanatla yaşarlar. 
isterseniz gidip, görün âdeta bir Avrupa çiftli
ği gibidir. İşte bu çiftliğin bir kısmını meselâ 
on bin dekarını bu 'hayvanlar için bırakırız. Ge
riye kalan 70 bin dekarını da arazisi hiç olmı-
yan ve baraj mıntakasmdan kandıracağımız 
köylerin insanlarına tahsis ederiz. Vekil Bey 
bunlar barajdan istifade edecekler, diyor. Bun
lar istifade edemiyecekler, zarar göreceklerdir. 
Vekil Beyden rica ediyorum; diğer alâkalı ar
kadaşlarla görüşsünler, bu maddeyi tavzih et
sinler. Yoksa yüz elli hayvan için 80 bin de
kar arazinin muattal bırakılması doğru değil
dir. Verirlerse hem oradaki vatandaşlar istifa
de etmiş olurlar ve hem de oradaki hayvanlar 
için daha küçük ve istifadeli bir yer temin edil
miş olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Nafıa Vekili. 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 
. (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, bana öyle 
geliyor ki, bu tasarı kanunlaştıktan sonra bu ka
nuna istinaden yapılacak tatbikatın münakaşası
na giriştik. Arazi verilmesi hususunda icabederse 
çiftliklerden, icabederse civardaki araziden isti
fade edeceğiz. Bu münakaşa ettiğimiz şeyin tasa
rı ile münasebeti olmasa gerektir. Bu tasarı tek-
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lif edilmese idi ne olacaktı, barajı yapmıyacak 
mıydık? Barajı yapacak, yapınca da eski kanun 
hükümlerini tatbik edecektik Hirfanlı Barajını 
yapıyoruz, göl altında kalan araziye mukabil ara
zi verilmesine imkân yoktur, çünkü civar arazi 
müsait değildir. Vaziyet budur diye senede 400 
milyon kilovat saat enerji veren ve Türkiye'nin 
en kudretli barajı bulunan bu barajı yapmıya
cak mıyız? (Yapacağız sesleri) Bu kanunun tat
bikatı sırasında vatandaşın her türlü haklarının, 
koruyucu tedbirlerini Türk milletinin hakiki mü
messili olarak, hükümet olarak elbette ki, alaca
ğız, kanaatimce tatbikat üzerindeki münakaşanın 
sonu yoktur. 

Sonra, buradaki köylerin barajdan istifade et
mediği ve bilâkis zarar ettiği şeklindeki iddiaları 
da kabul edemiyeceğim. Hattâ diyebilirim ki, bu
radaki köylerin bu barajın yapılmasından şimdi
den büyük istifadeleri olmuştur. Bu hususta Sey
han mebusları arkadaşlarımı işhadederim. Köy
lüler burada daima yüksek ücretle iş bulmuşlar 
ve şimdiden büyük mikyasta istifade etmişler
dir. Bu barajdan köylüler zarar gördü demek hak
sızlık olur. Bu ancak kârdan zarar ettiklerini id
diadan ileri geçemez. 

REÎS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince na
kil ve iskâna tâbi tutulan göl ve emniyet sahası 
içerisindeki mülk sahiplerine arazileri, köy orta-
malı ve ev yerleri karşılığı olarak civar mm-
taka içerisindeki mülkiyeti hazineye ait ve ha
zinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arazinin tahsis, temlik ve tevzii alâkalı vekâle
tin göstereceği lüzum ve iş'ara dayanarak Top
rak ve iskân îşelri Umum Müdürlüğünce ya
pılır. 

Bu maksat için lüzumlu arazi de satmalma-
bilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok... 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 

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

MADDE 3. — Göl sahası içerisinde kalacak 
arazi ile tahsis ve tevzi edilecek arazinin mua
deletinin tâyininde kıymet esastır. 

Gayrimenkul sahiplerine terk ettikleri ara
ziye tekabül eden kıymetin muadili değerinde 
arazi verilir. Şu kadar ki, btı maksatla tevzie 
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tâbi tutulacak arazinin yüz ölçüsü yüz dönümü 
tecavüz edemez ve Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa göre iskân veya tahsis edilecek vilâyette 
tesbit edilmiş bulunan arazi normundan da aşa
ğı olamaz. 

Arazi sahiplerinin mülklerinin değeri tahsis 
edilecek arazûıin değerinden fazla ise bu kısma 
isabet eden meblâğ alâkalı daire veya müessese 
tarafından ödenir. 

Tevzie tâbi tutulan arazi hak sahiplerine ta
mamen dağıtıldıktan sonra artacak topraklar 
noksan tahsis yapılan şahıslardan istiyenlere 
verilir ve takdir olunan bedeli ödenecek meblâğ
dan tenzil olunur. Alâkalılara ödeme yapılmış 
bulunan ahvalde ise ilâveten tevzi ediİen arazi 
bedeli geri aılınır. 

Binaların kaim bedeli ile her türlü ağaç ve 
muhdesatm bedelleri takdir edilen kıymet üze- " 
rinden ödenir. Mülk sahiplerinin götürecekleri 
enkaz ve karşılık olarak verilen arsa bedeli bun
dan" tenzil olunur. 

R E Î S — Enver Batumlu 
ENVER BATUMLU (Seyhan) — Efendim 

bu, istimlâk edilecek araziler için 100 dönüme 
kadar tekrar arazi verilmesi keyfiyeti gayet 
iyi bir düşüncenin mahsulüdür. Yalnız bunun 
da mahzurlu tarafı vardır. Bir kere istimlâk sa
hasında bulunan mülkiyet, 100 dönümü geçtiği 
takdirde işletmeyi parçalamak meselesidir ki 
bu tehlikeli bir vaziyet hasıl etmektedir. 

İkincisi de Anayasanın esprisine göre istim
lâk edilecek arazi değer pahasiyle istimlâk edi
leceği esas olduğuna göre tekrar arazi verilme
si, yani değer fiyatın, bu şekilde bir kısım arazi 
eklenmek suretiyle tespit olunması sanıyorum ki 
bizi bu esas gayeden uzaklaştırıyor. Onun için 
bunu mahzurlu görmekteyiz. Köylüyü, kendi ih
tiyarına bırakmak daha uygun bir hareket 
olur. Bu itibarla biz bu maddenin şu şekilde de
ğiştirilmesini teklif ediyoruz : «Göl sahası içe
risinde kalacak arazi ile tahsis ve tevzi edile
cek arazinin muadeletinin tâyininde kıymet 
esastır» dedikten sonra «gayrimenkul sahiple
rine istedikleri takdirde, terkettikleri kıymete 
muadil değerde arazi veya para verilir» den
mek suretiyle ihtiyar kapısı, hakkı hıyar açık 
bırakılmakla hem Anayasanın ruhu rencide 
edilmemiş olur hem de arazisi istimlâk edilmiş 
köylülerin mğduriyeti önlenmiş olur. 

(Takrir ver sesleri) 
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REÎS — Efendim, yazılı bir teklif yoktur. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... (Yazılıyor sesleri) Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

İSMET USLU (Seyhan) — Teklif hazırla
nıyordu. 

REÎS — Daha evvel lâyiha tevzi edildi; ıttı
laınıza arz edildi, teklifinizi evvelce hazırlama
nız lâzım gelirdi. Burada konuşup, ondan son
ra teklif hazırlanacak olursa iş yapmamıza im
kân kalmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun mucibince nakledi
len köylerde kanunun neşri tarihinden önce en 
az bir yıl müstemirren oturmuş olmak şartiyle 
meskeni olmıyanlardan nakilden itibaren altı 
ay içinde istiyenlere Çiftçiyi Topraklandırma 

• Kanununun koyduğu hükümlere göre Hazinece 
borçlandırılmak suretiyle birer dönümlük ev ye
ri verilir. Neticede, 3 ncü maddenin 4 ncü ben
di hükmünün tatbikinden sonra, artan arazi bu
lunduğu takdirde, bu suretle ev yeri verilenler 
hakkında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kıymet takdiri, alâkalı Ve
kâletin işarı ve Valiliğin daveti üzerine Mali
yeden bir, Toprak ve iskân İşleri Dairesinden 
bir, mahallî Tapu Sicil Muhafızlığından bir, 
Teknik Ziraat Müdürlüğünden bir, ilgili daire 
ve müesseseden bir, kasaba veya köyün bağlı 
bulunduğu vilâyet çiftçi teşekküllerinden bir ve 
takdirin yapılacağı kasaba Belediye Meclisin
den veya köy ihtiyar heyetinden iki olmak üze
re sekiz kişiden mürekkep heyet marifetiyle ve 
mahallen yapılır. 

Tahsis ve tevzi edilecek arazinin kıymeti be
lediye meclisinden ve köy ihtiyar heyetinden 
alman mümessiler hariç olmak üzere, aynı he
yet tarafmden takdir olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Valilik; Takdiri Kıymet Ko
misyonunun gideceği mahalleri ve toplanılacak 
günü tesbit ve mahallindeki bir gazetede üç 
gün ara ile iki defa ve gazete çıkmıyan yerlerde 
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mûtat usuller dairesinde 10 gün müddetle ilân 
eder. Ayrıca bu ilânın yine mûtat usullerle alâ
kalı köylerde de aynı müddetler içinde yapılma
sı şarttır. îlân keyfiyeti bir tutanakla tesbit olu
nur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Takdiri Kıymet Komisyonu, 
muayyen günde mahalline giderek kıymeti tak
dir olunacak arazinin sınırlarını, yüz ölçülerini 
ve değerlerine tesir edebilecek diğer her türlü' 
vasıflarını ve o günkü kıymetlerini tesbit eder. 

Bina ve sabit tesislerin değeri, kıymet takdi
rinin yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarına 
göre maliyetlerinden amortisman payı tenzil edil
mekle beraber takdiri kıymet komisyonunun içti
ma ettiği tarihteki emsalinin alelade alım ve sa
tım rayiçleri de göz önünde tutularak tesbit edi
lir. 

Arazi üzerindeki mahsulün değeri kemal du
rumu nazarı itibara alınarak tesbit ve bundan 
mahsulün idraki zamanına kadar yapılması zaru
ri masraflar tenzil olunur. 

Arazi üzerindeki muhdesatın değerinin tâ
yininde birinci fıkra hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, her türlü gayrimenkul ve muh-
desat için takdir edilen değer, bunların üç yıl
lık iratları vasatisinin on mislini geçemez. 

Kıymeti takdir olunan gayrimenkullerin 
mevki, hudut, miktar ve mukadder kıymetleri 
ile sahipleri 15 gün müddetle ilân edilir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim; bu 
istimlâk edilecek bina ve arazi arasında köy şah
siyeti hükmiyesine ait, orta malı olarak bulunan 
malların miktarı tesbit edilecek ve köy başka bir 
yere «nakledilince, köy aynı miktarda orta malı 
olarak bir yere istihkak kesbedebilecek mi? Bu 
husuta izahat lütfetmelerini istirham eyliyece-
ğim. 

REÎS — Encümen namına, buyurun. 
MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKİ ÜRK

ER (Erzurum) — Arkadaşımız Mehmet Hazer'-
in suallerine arzı cevap ediyorum. 

Bu kanun, yalnız mülk sahiplerinin istimlâk 
edilen mallarını değil aynı şekilde köy orta mal
larını da istihdaf eylemektedir. Su altında ka-

j lan köy orta malları kıymetlendirilmek suretiyle 
| buna karşılık verilecek arazi yine aynı şe-
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kilde kıymetlendirilmek suretiyle intikal et
tiği yerde köy orta malı olarak ayrıla
caktır. Bu hususta üçüncü maddede hüküm var
dır, eğer arkadaşımız okumak lüzumunu hisset-
memişlerse lütfen okusunlar, tereddütleri olursa 
tekrar izah ederim. 

HÂDl HÜSMAN (İstanbul) — Bir sual. 
Burada şöyle deniyor : «Şu kadar ki, her türlü 
gayrimenkul ve muhdesat için takdir edilen di
ğer, bunların üç yıllık iratları, vasatisinin on 
mislini geçemez.» Aşağıda da, mahkemeye itiraz 
etmek kaydı vardır. Mahkemeler (10 mislini ge
çemez) kaydiyle mukayyet olacak mı, olmıyacak 
mı? 

ŞEVKİ ERKER (Devamla) — Kanunun 
hükmü katidir, bu hükümle mukayyet olacak
tır. 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — O halde mah
kemeye niçin gidecektir? 

ŞEVKİ ERKER (Devamla) — Bu âzami hu-
duttur. Âzami hudut altındaki takdirlere itiraz 
edebilir, mal sahibi. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, malûm bulunduğu üzere Köy Kanunu
na göre köy merası, camii, ortamalı ile bir vah
det teşkil eden bir cüzütamdır. Kaldırılmış olan 
bir köyün yerine kurulacak olan köy aynı köy 
değildir. Bu kurulacak olan köy, eski köyün ay
nı olmadığına göre, evvelce kurulmuş olan köyün 
hakkını bu köyün istihlâf edebilmesini temin için 
kanunda hususi bir hükmün bulunması lâzımge-
lir. Çünkü eski köyün artık hükmi şahsiyeti kal-
mıyacaktır. Meselâ (A) köyünün yerine (B) kö
yü kurulacaktır. Kurulacak olan (B) köyü, (A) 
köyü değildir, (A) köyü hudutlariyle, maliyle 
(B) köyüne intikal edecek değildir. Binaenaleyh 
yeni kurulacak köyün, eski köyün hakkını istih
lâf edebilmesi için hususi bir kayda ihtiyaç ol
duğu kanaatindeyim. 

REİS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Efendim; 

bendeniz encümen sözcüsünün mütalâasına işti
rak edemiyorum. Bu on mislini geçemez, kaydı 
takdiri kıymet komisyonlarının selâhiyetleri da
hilindedir. Komisyon on mislini geçemiyecek nis
pette takdiri kıymet yapar. 8 nci madde; mal sa
hipleri itiraz eder, diyor. Bu takdirde mahkeme
ye müracaat etse, müracaat ve itirazın mânası 
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kalmaz. Madem ki kanun, on mislini geçemez di
yor, komisyon kıymet olarak on misli takdir et
miştir, bu halde mal sahibinin mahkemeye git
mesinde mâna kalmaz. Bu, mahkemenin takdir 
hakkını takyidedici bir hükümdür ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa aykırıdır. Aynı zamanda fık
ralar arasında tenakuz da mevcuttur. Bu cihe
tin sözcü tarafından tekrar tavzih edilmesi. lâ
zımdır, veyahut maddeyi encümen geri alsın, ye
niden tedvin etsin. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HÂDl HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, ben 

de zaten sual sormuştum, muhterem sözcü arka
daşımız; mahkemeler bununla mukayyettir, de
di, ben bunu doğru görmem ve tatbikatın böyle 
olacağını tahmin etmiyorum. Bunun için mesele
nin açıklanması lâzımdır. Bu, her halde 10 mis
lini geçemez, kaydı takdirî kıymet komisyonla
rının takdir sırasında tesbit edecekleri miktara 
taallûk etmektedir. Bunun dışında ona itirazı» 
kabul etmek, mütaakıp maddede, gayrimenku
lun tekdir edilen bedellerine itiraz olabileceği 
kabul edildiğine göre, bunun hilâfına, mahkeme
nin takdir hakkını kabul etmemek hukuki bakım
dan yanlıştır. Mahkemenin, bedel hakkında alâ
kalılar tarafından yapılacak itiraz karşısında on 
misli ile mukayyettir denmesi, asla doğru değil
dir. Zainediyorum ki, sözcü .arkadaşımız bir zü
hul yaptı; özür dilerim. Çünkü 8 nci madde, gay-
rimenkullerin takdir edilen bedellerine mülk sa
hipleri şu kadar müddet zarfında itiraz edebilir, 
diyor. Mülk sahibinin bedele itirazını kabul et
tikten sonra, on misli olan bedele, mülk sahibi, 
çok oldu, çok rica ederim aşağı indirin diye 
dâva mı açacaktır? O itibarla bunu tavzih etmek 
lâzımdır. Kendilerinin hazırladıkları metne göre 
şu şekilde tavzih etmeleri doğru olur : On misli 
kaydı, takdir komisyonlarının takdir sırasında 
bağlı bulunacakları bir had, bir hudut, bir nis
pettir; yoksa 8 nci madde ile biz bedele karşı 
alâkalıların itirazını kabul ettik. Binaenaleyh 
mahkemeler bu on misil ile mukayyet değildir. 
Kendileri takdirlerini istedikleri gibi yaparlar, 
zaten maksadımız, sekizinci madde ile bu idi, 
denmesine intizardayım, verecekleri cevaba gö
re tekrar söz alacağım. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTİNOĞLU 

(Eskişehir) — Mehmet Hazer Bey arkadaşı
mızın, zannediyorum suallerini şu ikinci madde 
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cevaplandırmaktadır; müsaade ederseniz okuya
yım : 

(Madde 2. — Birinci madde mucibince nakil 
ve iskâna tâbi tutulan göl ve emniyet sahası içe
risindeki mülk sahiplerine arazileri, köy orta-
malı ve ev yerleri karşılığı olarak civar mmtaka 
içerisindeki mülkiyeti Hazineye ait ve Hazine
nin. hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi
nin tahsis, temlik ve tevzii... ve saire). Yani köy 
ortamalı ve saire bu madde içinde mevki alıyor. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Aynı köy te
essüs etmiyor. Yeni kurulacak köy, yıkılan kö
yün aynı değildir ki, onun mülküne sahip olsun. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Bir 
köyü kaldırıyoruz, yol altında kalan o köyün ye
rine aynı şekilde köy yapıyoruz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Aynı köy ol
maz. Başka köy olur. 

REÎS. — Mehmet Bey rica ederim, karşılıklı 
konuşma yapmayın. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Son
ra efendim bu (on mislini geçemez) kaydını biz 
nihayet (âzami on misli) şeklinde alıyoruz. Bel
ki takdiri kıymet, beş misli, altı misli içerisinde 
olabilir. Binaenaleyh on misli ile bunun hudut-
landırılması kanaatimizce doğrudur. 

Hâdî Hüsman Bey arkadaşımız on misli kay
dının kaldırılmasını istiyor. O zaman bu işin bir 
hududu olmıyacaktır. Mülk kıymetlerinin takdi
rinde dahi aşağı - yukarı üç senelik geliri nazarı 
itibara alınır. Arazide de böyledir. Üç senelik 
mahsul vasatisinin on misli alınır. Binaenaleyh 
âzami had olarak on misli düşünülmüştür. Mah
kemelere bir kıstas olarak bu had verilmiştir. 
Onlar bu kayıtlarla mukayyet olacaklardır. 

REtS — Hadi Hüsman, buyurun. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim ben

deniz Muhterem Nafıa Vekili arkadaşımızın ka
naatine iştirak etmiyorum. Sen, bedele karşı 
alâkalı tarafından yapılan itiraz halinde şundan 
fazla kıymet takdir edemez, hükmedemezsin, di
ye hâkimi takyidetmek doğru değildir. (Evet 
sesleri) 

Sonra muhterem arkadaşlar; köy mevzuuba-
histir. Üç senelik irat vasatisi, deniyor. Bu na
sıl takdir olunacak?. îrat diye köylerde bir kah
veden ve nalbant dükkânından başka bir şey yok
tur. Takdiri kıymet komisyonları ne derse mah
kemeler kabul etsin gibi bir mâna çıkıyor, irat 
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yok ki, takdir etsin. Takdiri kıymet komisyonu, 
su altında kalacak arazinin heyeti umumiyesi 
için hangi kıymeti alacak?. Neyin iradım alacak? 
Böyle bir şey çok güçlük doğuracak. Mahkemele
ri, takdiri kıymet komisyonlarının takdirleriyle 
mukayyet tutmak, ben hukukçu değilim ama, 
bunu muhterem hukukçu arkadaşların takdirle
rine terkederim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Komisyon
dan bir sual soracağım : Farzedelim ki, on misli 
kıymet takdir edildi, bu takdire mal sahibinin 
itiraz hakkı var mıdır? Mademki âzami olarak on 
misli diye takyidediyoruz, bu âzami kıymet tak
dir edildiği takdirde mal sahibinin itiraz hak
kı kalmamış oluyor. Bu itibarla 8 nci maddedeki 
«itiraz» m mânası kalmaz. On misli kıymet tak
dir edildiği zaman mal sahibi 15 mislini isterse 
mahkeme bu talebi reddeder, çünkü âzami had 
tâyin edilmiştir. Biz vatandaşın itiraz hakkını na
sıl ihlâl ederiz?. Lütfen izah buyursunlar. 

REÎS — Mazbata Muharriri. 
MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKİ ERKER 

(Erzurum) — Efendim, bu maddenin bir tah
didi tarafı vardır. Eğer takdiri kıymet komisyo
nu 10 misli diye takdir etmişse tabiatiyle bu ka
nuna itiraz kapısını kapamış oluyoruz. (Niçin 
sesleri) 

NAFIA VEKİLİ KEMTL ZEYTİNOĞLU 
(Eskişehir) — Irada itiraz edebilir. 

ŞEVKİ ERKER (Devamla) — Çünkü irat 
arazi rayicine muvazi olarak yürüdüğüne göre, 
bugüne kadar istatistiki malûmatta kıymetler bu 
arada olduğuna göre, bu kıstası kanuni müeyyi
de olarak kaymuş bulunuyoruz. Mamafih hukuk 
prensiplerine aykırı olduğuna dair Heyeti Umu
miye karar verirse o zaman o yolda muamele ya
pılır. Takdir sizlerindir. 

RElS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Bendeniz arzu 

ederim ki Anayasa Komisyonuna dâhil arka
daşlar bu dâvayı müdafaa etsinler. Vatandaşın 
malını elinden alıyoruz. Bâzı arazi var ki sene
de epeyce gelir getirir, mal sahibi için fevkalâ
de kıymetlidir. Bu gibi şeylerde vatandaşın hak
kı zayi oluyor. Elde Anayasa vardır. Vatanda
şın hakkı elinden almıyor, malı istimlâk edili
yor. Senede geliri nedir, on senede ne eder? 
Bunları hesabetmeli ve mahkeme kapısı vatan
daşa açık bırakılmalıdır. Bu kararı mahkeme 
versin, on misli deyince, on mislinden fazla tak-
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dir edemem, kanun vâzıı bunu böyle yapmıştır. 
Binaenaleyh onun yukarısına çıkamam, der mah
keme. Ben, muhterem arkadaşlarımdan kanuna 
bu şekilde kayıt konmasını rica ederim. 

Çünkü Anayasa, değer pahasına istimlâk 
edriir, diyor. Bu itibarla Anayasaya aykırıdır, 
Anayasacıların bu ciheti lütfen izah etmelerini 
istirham ederim. 

REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, istimlâk bedellerinin tâyini mevzuun
da, kanunlarımızda, bazan vergi kıymetlerini, 
yahut şu veya bu şekilde, muayyen bir yerde 
meselâ tapu kayıtlarına göre kıymetlerinin mu
ayyen bir mislini geçemez, şeklinde hükümler 
zaman zaman görülüyor. . Halbuki Anayasada 
buna ait hükümler gayet sarihtir. İstimlâk be
delleri değer pahasına göre verilir, diyor. İstim
lâk hususunda kanunlarda bâzı usuller kabul 
edilmiştir. Birtakım müracaat mercileri tesbit 
edilmiştir ve takdir edilen bedeller için merci
lerine itiraz edilebilir, diyor. Şimdi bu kanun 
bu istimlâk bedelleirni peşinen tesbit etmiştir. 

Bilfarz vergi kıymetinin şu kadar mislini 
geçemez. Bu hükümler muvacehesinde bir tena
kuzla karşı karşıya geldiğimize işaret etmek 
mecburiyeti vardır. Mahkemeye gidiyoruz. Mah
keme kendi usulü dairesinde, bilfarz, bir bilir
kişi tesbit edecektir. Bu bilir kişi de hakikati 
ifade ediyor. Takdir edeceği kıymet, kazai bir 
mahiyet de kazanmak şartiyle bir hakikatin 
ifadesidir. 

Şimdi, eğer bir misil tesbit edecek olursak, 
şu neticeye varmış oluruz : Diyoruz ki ; kanun
larımızda muayyen usuller kabul ettik. Fakat 
bu usullerin hakikati meydana çıkaracağından, 
adalete hizmet edeceğinden pek emin değiliz. 
Onun için tesbit edelim, muayyen bir plâfonu 
geçmesin. Bu ne Anayasaya, ne de kazai merci
lere beslememiz icabeden itimada uygundur. 
Eğer koyduğumuz usuller hakikati meydana çı-
karamıyorsa bu usulleri değiştirelim. Fakat bu 
usuller varken misil kaidesini koymak Anayasa
ya uygun olmadığı gibi, kazai mercie karşı da 
itimatsızlık olur. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında ve
rilmiş bir takrir vardır. 

ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — 
Efendim, mevzuubahis kanunun umumi hukuk 
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kaidelerine aykırı görülen tarafları olduğu gi
bi Anayasa ile tedahül etmesi mümkün kısım
ları da mevcututr. Bu itibarla kanunun Anaya
sa Komisyonuna havalesini, oranın mütalâası 
alındıktan sonra görüşülmesini teklif ediyorum. 
Bu husustaki takririmi de vermiş bulunuyorum. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuz, istimlâkte mülkün değer 
pahası verilir, diyor. Bu, kanunla takyidedile-
mez. Böyle bir şey olamaz. Bunun için Teşkilâtı 
Esasiye Komisyonuna bu bedahet karşısında 
gidilmesine lüzum yoktur. Yalnız arkadaşları
mızın da ifadelerine uygun olarak maddenin 
yeniden tanzimi için komisyona havalesinin 
daha doğru olacağını arz eder, bu hususta bir 
takrir takdim ettim, kabulünü istirham ederim. 

REİS — Müzaikere edilen madde ile ilgili iki 
takrir vardır, ikisini de okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim hususlar nazara alınarak 

yeniden hazırlanmak üzere maddenin komisyona 
verilmesini arz ederim. 

İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

Yüksek Riyasete 
Görüşülmekte olan kanunun hükümlerinin ve 

7 nci maddesinin Anayasa Komisyonunca tetkik 
ve mütalâasının alınması için mezkûr komisyona 
havalesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Mebusu Erzurum Mebusu 
Behçet Kayaalp Abdülkadir Eryurt 

REİS — Efendim, okunan bu iki takrirden 
en aykırısı Anayasaya mugayereti hasebiyle ye
dinci maddenin Anayasa Encümenine gönderil
mesi hakkındaki takrirdir. Bu takriri reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

İkinci takriri, yani yedinci maddenin tekrar 
tetkik edilmek üzere Muvakkat Komisyona iade
si hakkındaki takriri kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7 nci madde komisyona verilmiştir. 
Yedinci madde komisyondan geldikten sonra 

müzakereye devam edilmek üzere diğer madde
leri .talik ediyoruz. 

Gündeme devam ediyoruz efendim, 

• 
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2, — Denizli Mebusu Baha Ak.pt'in, Beledi

ye Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5669 sayılı Kanuna ek kanuun teklifi ve Dahili
ye ve Adliye encümenleri mazbataları (2/91) 
'(D 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 

REİS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞtT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım; sizleri fazla yormamak için kanun 
teklifimi niçin getirdiğimi kısaca arz etmekle 
iktifa edeceğim. 

5669 sayılı Kanunda aynen şu şekildedir: 
«Ek madde 2» 
«Belediye Kanunundaki seçme ve seçilme ne

ticeleri hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere 
seçmen kütükleri, adaylık, seçme propagandası, 
muafiyet, sandık kurulu, oy verme gününe mah
sus tedbirler, oy verme neticeleri, ceza hüküm
leri ve kovuşturma usul ve şekilleri konularında 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 2, 
3, 4, 5 ııci kısımlarında yazılı hükümler kıyas 
voliyle uygulanır.» diyor ve devam ediyor.... 

Müsaade ederseniz 5545 sayılı Kanunu tadil 
eden 6428 sayılı Kanundaki bu husus alâkada1.* 
eden paragrafı bir defa okuyayım : «Belediye Re
isleri genel veya ara seçimlerin başlangıcından 
iki ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara se
çimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar ve
rilmesi halinde ise yenilenmenin veya kararın 
ilânından başlıyarak yedi gün içinde istifa et
medikçe vazifeli bulundukları seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler 
ve seçilemezler.» denilmektedir. 

önümüzdeki aylarda belediye seçimleri ya
pılacaktır. Belediye seçimlerinin Millet Vekille
ri Seçimi Kanununa atfen yapılacağı beyan edil
mesi karşısında zihinleri kurcalayan bir vazi
yetle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Birçok 
belediye reislerinin de aynı mülâhaza altında 
bulunduklarını öğrendim. Bilâhara Seçim Ku
rulu başkanlariyle şahsan temas ettim. Bâzıları 
belediye reislerinin seçime girmek için istifaya 
mecbur olmadığı kanaatini izhar ettiler. Bâzı se
çim kurulu başkanları da istifa etmedikçe se-

(1) 246 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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çime girmenin imkânı olmadığını ifade ettiler. 
Bu durum karşısında, bâzı seçim kurullarınca 
reddedilmesi ve bazılarınca da kabul edilmesi 
gibi bir vaziyet hâsıl olacak ve netice 
itibariyle tatbikatta birçok tereddütler or
taya çıkmış bulunacaktı. Birçok belediye 
reisleri daha seçime girmeden evvel istifa 
etmek tedbirine tevessül etmek mevkiinde 
idi. istifa edecek olan belediye reisinin 
yerine belediye meclisi âzasından birisinin reis 
olacağına göre onun da reis olmasına maddi im-

! kân olamazdı. Çünkü o da seçime iştirak edecek
tir. Veyahut belediye reisi olacak kimsenin bir 
daha seçime girmemesi iktiza edecekti. İler ne 
kadar bu ret kararı benim yapmış olduğum tek
lifi tefsir yolu ile kabul etmiş oluyorsa da Yük
sek Huzurunuzda bu tereddütlerin aeıklanma-

ı smda tatbikat bakımından bir fayda olduğu ka-
ı naatinde bulunuyorum. Yarın bu gibi tereddüt

lerle karşı karşıya gelmektense bunun burada 
, izale edilmesi yerinde olacaktır. Vakıa Adliye 
! Encümeni ret esbabı mucibesiyle bunu hem izah 

etmiş, hem de tavzih etmiş bulunuyor. Fakat 
Yüksek Heyetiniz huzurunda bunun bir defa 
daha tekrar edilerek tereddütlerin sureti kafi
yede izale edilmesinin faydalı olacağına kaaniim. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

! AHMET HAMDI SANCAK (Denizli) — 

'' Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda söz alığınım 
' sebebi; Dahiliye Encümeni üyesi olarak encü-
; men mazbatasının altında muhalif olduğumun 
ı yazılmış olmasındandır ve binnetice muhalefet 
1 sebeplerimi açıklamak lüzumunu hissedişimden-
! dir. Muhalefet sebepleri ayrı bir meşruhat şek-
L linde oraya geçmemiş olmakla beraber benim 
j dayandığım noktai nazar şu idi; şu veya bu 
; şekilde tatbikatta, kanunun tatbikmda bir te-
| reddüt hâsıl olmuştur. Fakat bunun tesis yoliy-
j le değil de bir tefsir suretiyle halli taraftarı-
ı yım. Ve bu itibarla ben muhalefet ettim. 
i Bunu böylece izah ettikten sonra meselenin 
! esası hakkında da kısaca mâruzâtta bulunmak 
I 

j isterim. 
J Bu mevzuu 1950 seçimlerinde, yani 1950 

•belediye seçimlerinde Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 35 nci maddesinin 7. fıkrasının bele
diye reislerine şâmil olup olmadığı noktasında 
bir ihtilâf çıkmadığına göre, yani 1950 belediye 
seçimleri her hangi bir tereddüde düşülmeden 

' yapılageldiğine göre, bu tatbikatın bize verdi-
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ği neticeyi esas tutmak suretiyle, böyle .bir tef
sire lüzum olmadığı neticesine varılmıştır. Hal
buki 1950 belediye seçimleri yapılırken bir. se
çim kuruluna bu yolda bir itiraz vukubulmuş 
ve Yüksek Seçim Kurulu, verdiği bir kararla 
bu itirazı halletmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu kararı : 
«1580 sayılı Belediye Kanunu beldiye* reis

lerinin yeniden seçilecek belediye meclisleri 
üyeliğine aday gösterilmesi veya adaylığını ko
yabilmesi için önceden istifa mecburiyetini koy
madığına ve 5669 sayılı Kanunda da bunun hi
lâfına bir hüküm sebk etmediğine göre 5545 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesindeki istifa etme 
kaydının belediye başkanları için yalnız millet
vekili seçimlerinde mevzuubahis olabileceği ve 
bu hükmün ise kıyas yolu ile belediye seçimle
rine teşmil ve sirayet ettirilmesi yolsuzdur. 

• Yüksek Seçim Kurulu 16 . X . 1950 esas 120, 
karar 133» 

Binaenaleyh bu mevzuda kazai murakabe 
merciinden bir kazai içtihat da çıkmıştır. Yani 
hiç ihtilâf vukubulmamıştır, noktai nazarı va
rit değildir. Kanaati âcizaneme göre belediye 
reislerinin milletvekili seçilmeleri için konmuş 
olan bu ihtirazi kaydın, belediye seçimlerine as
la şâmil olmaması lâzımgeldiği jnantıkan da za
ruridir. Bu şu demektir arkadaşlar : 

Büyük Millet Meclisi azaları da tekrar aday
lıklarını koymak istedikleri takdirde muayyen 
bir müddet evvel istifa etmeleri kaydını kabul 
etmeğe benzer. Belediye reisleri, belediye reisi 
olarak mevcut nüfuzlarından dolayı böyle bir 
ihtirazi kayıtla muhatap tutulması ayniyle me
busların da böyle bir kayda tâbi tutulmasını 
icabettirir. Binaenaleyh 35 nci maddenin, be
lediye reislerine, belediye meclisi seçimlerinde 
asla şümulü yoktur. 

Böyle bir telâkki tarzı aynı zamanda Anaya
samızın 91 nci maddesine de muhalif olur. Bu 
maddeye göre vilâyetlerde umur, tevsii, mezuni
yet ve tefriki vezaif esası üzerine idare olunur. 
Biz, Büyük Millet Meclisi olarak, belde mümes
silinin tekrar seçime girmesi mevzuunda bele
diye reisliğinden istifa eder, diye bir kayıt ko
yarsak bu, Anayasa hükümlerine muhalif olur. 
Bu itibarla, 35 nci maddenin, belediye meclisi 
seçimlerinde belediye reislerinin istifaya mec
bur olmaları gibi bir anlayışının asla yeri yok-
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tur. Kanun teklifinin reddi bu sebeplere müs
teniden doğru olur. 
. REİS — Sadettin Yalım. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) —• Muhte
rem arkadaşlar, mesele tavazzuh etmiş vazi
yettedir. Buna bir iki nokta ilâve etmek isti
yorum. 

Belediye seçimlerinin milletvekilleri seçim
leri esaslarına göre yapılması 12 . VII . 1950 
tarihinde neşrolunan 5669 sayılı Kanunla ka
bul edilmiş ve ek ikinci maddesinde : «Beledi
ye Kanunundaki seçme ve seçilme neticeleri 
hakkıdaki hükümler saklı kalmak üzere seç
men kütükleri, adaylık, seçim propagandası, 
muafiyet, sandık kurulu, oy verme gününe 
mahsus tedbirler, oy verme neticeleri, ceza hü
kümleri ve kovuşturma usul ve şekilleri konu
larında 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci kısımlarında ya
zılı hükümler kıyas yoliyle uygulanır.» demiş
tir. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 35 nci maddesinin 7 nci fıkrasında : «il
lerin Genel İdare teşkilâtında Millî İrade ile 
tâyin olunan memurlar ve belediye başkan
ları genel veya ara seçimlerin başlangıcından 
iki ay önce; seçimin yenilenmesine veya ara 
seçimlerin vaktinden evvel yapılmasına karar 
verilmesi halinde ise yenilemenin ve kararın 
ilânından başlıyarak yedi gün içinde istifa 
etmedikçe görevli bulundukları seçim çevre
sinden adaylıklarım koyamazlar, aday gösteri
lemezler ve seçilmezler.» denilmiştir. 

Zira, kanunda seçme ve seçilme nitelikleri
nin mahfuz olduğu kaydedilmiştir. Belediye 
Kanununun 25 nci maddesinde ise, bilûmum 
Devlet memurları ve belediye memur ve müs
tahdemlerinin daireyi memuriyetleri dâhilinde 
belediye meclisine âza intihabolunamıyacak-
ları hükmü vardır. Bu hüküm kendi hususi 
kanununda mevcut seçme ve seçilme niteliği 
olarak kabul edilmektedir. 

Nitekim 1950 Eylül ayında yapılan beledi
ye seçimlerinde, seçimlere girecek belediye 
reisleri istifa etmemişlerdir. Ve 5545 sayılı 
Kanunun 35 nci maddesinin istifa mecburiyeti 
hükmü kıyas yolu ile tatbik olunamamıştır. 

Binaenaleyh, belediye reislerinin memur ve 
müstahdem olmamaları, belediye meclisi üye
liğine- intihabolunma şartları arasında da 
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belediye reislerinin seçime iştirak edemiyeeek-
lerine dair Belediye Kanununda bir hüküm 
bulunmaması ve evvelki seçimlerde de bu 
hükmün mâruz sebepler dolayısiyle tatbik edil
memesi karşısında seçime iştirak edecek bele
diye reislerinin istifa etmemeleri icabeder. 
Onun için tefsire de lüzum yoktur, vaziyet 
gayet sarihtir. 1950 seçimlerinde 600 beledi
yeden ancak bir tek itiraz vâki olmuştur. Bu
gün bu müzakerenin dahi burada cereyan et
mesi her hangi bir şüphe varsa onu da izale 
edecek ve Meclisin kanaati o şekilde tebellür 
etmiş olacaktır. 

RE IS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, Ad

liye Encümeninin bu husustaki noktai nazarı ye
rindedir. Belediye Kanunu hususi bir kanundur. 
Seçilecekler iein de hususi hükümler kovmuştur. 
Bundan evvelki tatbikat göstermiştir ki. Millet
vekilleri Seçimleri Hakkındaki Kanunda yazılı 
hüküm belediye reisleri hakkında tatbik edilme
miştir. Belediye» reisi olmak için hariçten de se
çilmek mümkündür. Belediye Kanununun koy
duğu hüküm bakımından belediye reisleri için 
ayrı tesise ihtiyaç yoktur. Bu hususta tereddüt 
mevcutsa o da mazbatada izah edildiği şekilde 
halledilmiş demektir. 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Mazbata kabul edilmiş ve kanun teklifi red
dedilmiştir. 

3. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Niğde Me
busu Hüseyin Avni Göktürk'ün, tescil edilmiyen 
birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız 
tesciline dair kanun teklifi ve Dahiliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/17) 

REİS — Birinci maddenin müzakeresine de
vam ediyoruz. Söz Mehmet Daim Süalp'mdır. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; bu kanun üzerinde dört bir
leşimdir müzakereler yapılıyor. Fakat bir neti
ceye varılamadı. Naçiz kanaatimce müzakerele
rin bu kadar uzamasının biricik sebebi; konuşan 
arkadaşlarımızın dikkatlerini kanun üzerinde tek
sif etmeyip işi ilmî mecraya dökmeleridir. Esaf-
le kaydedeyim ki, muhterem arkadaşlar; bu ka
nun 3 ihtisas komisyonundan geçtiği halüe hu
zurunuza gelmiş olan metnin bir tek maddesinde 
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bendeniz 7 - 8 tane noksan bulmuş vaziyetteyim. 
Binaenaleyh vaziyet gösteriyor ki, kanuna lâyikı-
veçhile icabeden ehemmiyet verilmemiştir-. Bu 
maddenin gerek fıkraları arasında, gerekse hüT 
kümleri arasında ahenksizlik, zıddiyet mevcut ol
makla beraber Medeni Kanunun ruh ve gaye
sine aykırı olan hükümler de mevcuttur. 

Bendeniz, Schwat'dan, Ebülulâ'dan, muhte
rem hocamız Avni Beyin kitabından parçalar 
okumıyacağım. Dikkatimizi elimizdeki maddeler 
üzerine teksif edelim. Onun için sadece maddeyi 
okuyacağım. Cümle cümle, fıkra fıkra tahlil edip 
noksanlarını tebarüz ettireceğim. 

Adalet Encümeni metninin müzakeresini tas
vip buyurdunuz. Görüşme mevzuu olan Adalet 
Encümeni metni olduğu için bu encümenin birin
ci maddesini okuyorum : 

«Madde 1. — Türk Medeni Kanununun 
meriyete girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu 
Kanunun neşri tarihine kadar evlendirmeye sala
hiyetli merci önünde yapılmış bir akde dayaıı-
mıyarak birleşip karı - koca gibi yaşamış ve ev
lenmelerine kanuni mâni bulunmamış olanlar
dan doğan çocuklar nesebi sahih olarak kadın 
ve erkeğe izafetle tescil edilir.» 

Birinci fıkra budur. 
Evvelâ birinci fıkranın içindeki noksanları 

tebarüz ettireyim. Birinci fıkra; nesebi gayri-
sahih olan çocukların tescilinin yapılması için 
iki şart kabul etmiştir. 

Şartlardan bir tanesi «birleşip karı - koca 
gibi yaşamış olmak» İkincisi «evlenmelerine 
kanuni bir mâni bulunmamış olmak» 

Muhterem teklif sahipleri iddia ettiler ve 
beyanda bulundular ki, gayemiz babasız çocuk
ları siyanettir. Biz babasız kalmış gayrimeşra 
çocukların cemiyet' içindeki müşkül durumla
rını' göz önünde tutarak bunların vaziyetlerini 
ıslah için bu kanunu getirdik, diyorlar. Birleş
me, karı - koca gibi yaşamış olmayıp da, tesa
düfi olursa bundan doğan çocuklar ne olacak
tır? (Tescil edilemez sesleri) 

Bâzı arkadaşlar edilemez diyorlar. Ve haki
katen madde de böyle ifade ediyor, birinci fık
rada, ki, bu fıkra müstakil bir fıkradır, «evli 
rada, ki, bu fıkra müstakil bir fıkradır, evli 
bir erkekle evli olmıyan bir kadından doğmuş 
olan çocuklar tescil edilir» diyor. Burada görü
yorsunuz ki, birleşip karı - koca gibi yaşamu 
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şartı yok. O halde erkek evli ise ve zina suçu
nu işliyorsa bunun çocuğunu tescil ediyorsunuz. 
Ama erkek bekâr olursa ve tesadüfi bir birleşme 
neticesinde doğmuş olan çocukları tescil etmiyor
sunuz. Bir tezat var. Onun için birinci fıkradaki 
şartı ikinci fıkraya da koymak lâzımdır, iki 
fıkra arasındaki zıddiyet bariz bir şekilde mey
dana çıkıyor, ikinci şarta geliyorum. 

Birmci fıkra diyor ki «evlenmeleri kanunen 
memnu değilse çocuk tescil edilir» 

ikinci fıkraya geçiyorum: 
ikinci fıkra; «evli bir erkekle evli olmıyan 

bir kadından doğan çocuk» diyor. 
Evli olmıyan kadın hanki kadındır? Bu 

kadın üç halde bulunabilir, üç şekilde bûlunar 
bilir, evlenme memnuiyeti yalnız evli olmaktan 
ibaret değildir. Bu kadın, erkeğin kız kardeşi, 
halâsı, teyzesi ise bundan doğan çocuğu tanıya
cak mısınız, tanımıyacak mısınız? Tanınmaması 
lâzımdır. Çünkü cemiyetin, ahlâkı umumiyenin 
bunu tervicetmiyeceğini siz de bilirsiniz. O hal
de evlenme memnuiyetinin birinci fıkraya kon
duğu gibi buraya da konması lâzımdır. Evlenme 
memnuniyeti yalnız evli olması yüzünden değil
dir, yakın akrabası dahi olsa onunla evlenemez. 
O itibarla böyle bir şart koşmadıkça kadın ne 
halde bulunursa bulunsun doğacak çocuğu tes
cil etmek zaruretinde kalacağız. Arz ettiğim gi
bi efkârı umumiye bunu tervicetmez. 

ikinci bir noksan daha var : Farzedelim ki 
kadın erkeğin akrabası değildir. Kadın iki hal
de bulunabilir, birinci fıkrada olduğu gibi ya 
erkekle devamlı olarak karı-koca gibi yaşamak
tadır - ki kasdettiğimiz budur - veyahut da bu 
kadın bir fahişedir, her sene, her ay muhtelif er
keklerle yaşıyan ve çocuk doğurabilen bir ka
dındır. (Kadın her ay doğurmaz sesleri, gülüş
meler) Ben de biliyorum, her ay doğurmaz. De
mek istiyorum ki muhtelif çocuklar yapmış ol
ması mümkündür. 

Şimdi, birinci maddede, birleşmiş, karı-koca 
gibi yaşamış kaydını şart olarak kabul ediyor
sunuz da, burada niçin tesadüfi birleşmeleri 
kabul ediyorsunuz ? O halde burada ;da bir tezat 
vardır. 

Şimdi gelelim miras hukukuna : Şöyle bir 
kadın tasavvur edin, muhtelif evli erkeklerden 
çocuğu olmuştur, bütün bu çocuklar babalarına 
tescil edileceklerdir. Bu kadın evli bir erkekle 
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münasebette bulunduğu için kanun muvacehe
sinde suç işlemiştir, zinada bulunmuştur. Çün
kü onun bu münasebeti kanun nazarında suçtur, 
zinadır. O halde bu mütemadiyen suç işliyen ka
dını cezalandırmak lâzım iken biz bunu taltif mi 
edeceğiz? Taltif ediyoruz, arz edeyim : Bu ka
dını çocuklarına babalarından kalacak olan mi
rasa konmak için mirasçı yapıyoruz. Halbuki 
böyle bir kadını mirasçı yapmamalıyız. O halde 
çocuk ana ve babaya tescil edilsin, fakat bir hü
kümle, babadan kalacak olan mirasa kadını iş-
t irk ettirmiyelim, menedelim. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Kanunu 
Medeniye aykırı olur. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
Evet Kemal Bey, aynı fikirdeyiz. Fakat gelen 
ses maalesef beni işgal ettiği için sözün seyrini 
takibediyorum. Müdahale etmeyin rica ederim. 

Bir de bu vaziyeti Medeni Kanun muvacehe
sinde bir teemmül ve tetkik edelim. Bâzı arka
daşlarımız Medeni Kanunda bir boşluk vardır 
buyurdular. Asla arkadaşlar, Medeni Kanunda 
boşluk yoktur. Medeni Kanun selbî hükümlerle 
bu vaziyeti halletmiştir. Medeni Kanun evli bir 
kimseden, evli olan bir erkekle evli olmıyan bir 
•kadından doğmuş olan çocuğun nesebinin tashi
hine cevaz vermemiştir, iki taraf bekâr ise iki 
müessese tanımış : Tanıma veyahut babalığa 
hüküm suretiyle çocuk tescil edilir. Fakat cemi
yetin ahlâkını sıyanet bakımından zina mahsu
lü çocukların nesebinin tashihi imkânını verme
miştir. Tanıma ve babalığa hüküm suretiyle 
bunların tescillerine imkân olmadığı halde biz 
bugün bunların tescilini yapıyoruz ve o vaziyet
te olanlara daha çok miras hakkı tanıyoruz. 

Görülüyor ki bu da öbürleri aleyhine bir 
haksızlık olur. Görüyorsunuz ki bir madde için
de 7 - 8 tane birbirine tezatlı hüküm olursa ka
nunun bu şekilde çıkması doğru olmaz. Çıktığı 
takdirde içinden çıkılmaz ihtilâtlara sebebiyet 
verecektir. Kaldı ki Adalet Komisyonu sadece 
çocukları düşünmüş, evlenmelerine hiçbir mâni 
bulunmadığı halde onların evlenmelerinin tes
cilini tasvib etmemiş. 

Muhterem arkadaşlar, kanuni mâni yoksa 
(Gerçi kanuni bir tâbir değildir, köylerde tesa
düf. edilen imam nikâhları, mahallî nikâhları 
kasdediyorum.) bunların çocuklarını tescil ede
ceğiz. Bu kanunla onların evlenmelerine kanu
nen mâni yok ise evlenmelerini de tescile imkân 
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verelim. Zira kanunun meriyet tarihi biter bit
mez bunlar fiilen karı - koca gibi yaşadıkları 
ve bu şekilde devam ettikleri için gene çocuk
ları doğacaktır. Onun için mütaakıp bir kanuna 
meydan vermemek üzere evlenme tescillerini 
yapmalıyız. Adalet Encümeninin raporunda bu 
yoktur, fakat Bütçe Encümeni bunu düşünmüş 
bunu kabul etmiş. Ancak, öyle bir fıkra koymuş 
ki, o fıkra ile Medeni Kanunun bir rüknünü yı
kıyor. 

Medeni Kanunda evlenmede iki esas aranı
yor : Ehliyet ve muvafakat, rıza. Bütçe Encü
meni, koymuş olduğu hükümde aynen şöyle di
yor : 

«Birinci ve ikinci maddelerde zikredilen bir
leşmelerle bunlardan doğan çocukların tescili 
için alâkalılar bir dilekçe ile en büyük mülkiye 
âmirine müracaatla tescil talebinde bulunabilir
ler. Bu dilekçeye muhtardan alınacak ilmühabe
rin raptı lâzımdır.» 

İkinci fıkra : «ilgililer tarafından talep vu-
kubulmadığı takdirde muhtarlar tescil muame
lelerini (yani hem çocukların tescilini, hem de 
evliliğin tescilini) yaptırmakla mükelleftirler.» 

Binaenaleyh burada iki tarafın rızasına ba
kılmadan zorla evlendirme işi yapılmış oluyor 
ki, bu icbardır. Medeni Kanuna uymaz. O halde 
iki tarafın muvafakat ve rızasını almak şartiy-
le yapılacak şekilde evlenmenin tescilinin ya
pılması doğrudur. Arz ettiğim noksanların gi
derilmesi için Umumi Heyette vâki olan müza
kerelerin ışığı altında tekrar maddeye şekil ve 
vuzuh vermek maksadiyle maddenin Adliye En
cümenine havalesini teklif ediyorum. Bu husu
sun temini için de bir takrir takdim edeceğim. 

Takdir Yüksek Heyetnizindir. 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VAClD ASE-

NA (Balıkesir) — Efendim, kanun teklifinin 
kısmen veya tamamen lehinde ve aleyhinde mü
talâalarını Yüksek Heyete arz eden birçok ha
tip arkadaşlarımız vardır. Mevzu tamamiyle da
ğılmıştır. Bu meyanda yine kanunun muhtelif 
maddelerini, muhtelif, kısımlarını alâkadar eden 
takrirler de vardır. Birinci madde ile verilmiş 
bütün takrirleri komisyona geri alıyoruz, bu hu
susta müsaadenizi rica ederim. 

REİS — Bu takrirler arasında bir takrir de 
Anayasa Komisyonuna havalesi mahiyetindedir. 
O, Yüksek kararınıza iktiran etmeden Adliye En
cümenine veremeyiz. 
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Bu itibarla evvelâ müzakerenin yeterliği 

hakkındaki takriri reye arz edeceğim. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Kifayet 

aleyhine konuşacağım. 
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum.) — Ko

misyon geri aldı. Madde yok. 
RElS — Başka takrirler de var. Müzakere

nin yeterliği hakkında karar verilmedikçe onla
rı reye arz edemem. 

ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VACÎD ASE-
NA (Balıkesir) — Efendim, komisyon namına 
maddeyi.geri aldıktan sonra bu madde ve hak
kındaki takrirler konuşulamaz. Binaenaleyh bu 
takrirlerin de yüksek tasvibinize iktiranı imkâ
nı kalmaz. Mütaakıp celselerde müzakerelerin 
alacağı seyre, inkişaf tarzına göre reye konabi-
liı\ 

RElS — Eğer elimde Teşkilâtı Esasiye En
cümenine de havalesi haklımda bir takrir olma
saydı, bunu talep veçhile Adliye Encümenine 
iade ederdik. Bu takriri Heyeti Âliyeniz ret ve
ya kabul eder. Bu bizce malûm değil, Kabul edil
diği takdirde riyaset ona göre bir muamele ya
pacaktır. 

Şimdi, encümen namına konuşan arkadaştan 
sonra bir mebusa söz vereceğim..Buyurun Kemal 
Balta. (Vazgeçti sesleri) 

ADLİYE ENCÜMENİ "NAMINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Her hangi bir mevzu 
hakkında arkadaşlar bir takrir verebilir. Eğer 
Heyeti Umumiye bu takriri nazarı dikkate alır
sa bu teklif encümene gider. Fakat ben takaddü-
men, Dahilî Nizamnamenin 118 nci maddesine 
uyarak maddeyi ve takrirleri kül halinde encü
mene alıyorum. Bundan sonra müzakereye geç
mek, her hangi bir takriri reye koyup da Meclis
ten karar almak imkânı münselip olmuştur. 
Usul itibariyle böyledir, istirham ediyorum, mü
taakıp maddelerde bunlar yapılabilir. 

MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

RElS — Buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim; sözcünün bu izahatı yerindedir. Tüzüğün 
118 nci maddesinde sarih bir hüküm vardır. Me
seleyi hallediyor. Binaenaleyh burada Adalet 
Komisyonu Sözcüsü bütün verilen takrirlerin 
kendisine havalesini istediğine ve maddeyi geri
ye aldığına göre müzakereye devam imkânı yok-
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tur. Takrirleri de reye koymak imkânı yoktur. 
Komisyon bu takrirler üzerinde müzakere yapa
rak, hangisinin varit olacağı, hangisinin olmıya-
cağı üzerinde duracak, bir metin hazırlayacaktır. 
Şimdi takrirlerin reye konması hem kanunu bal
talar, hem de bundan sonraki müzakerelere mâ
ni olur. Doğrudan doğruya komisyona iade ile 
iktifa edilmesi yerinde olur. 

REİS — Anayasa Komisyonuna tevdii hak
kında evvelce verilmiş bir takrir var. Bu takrir 
ortada dururken müzakereye gitmedikçe takrir
ler yüksek reyinize arz edilemez. Müsaade buyu
run evvelâ müzakerelerin yeterliği hakkındaki 
takriri reye koyacağız. . 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Reis Bey, encümen kanunu geri aldığına göre 
ortada mevzu kalmıyor neyi reye koyacaksınız? 

REİS — Efendim; Riyaset Divanı, encümen
ce yapılan talep veçhile bütün takrirlerle bera
ber kanun teklifini komisyona veriyor. (Alkışlar) 

Efendim; Muvakkat Encümen Seyhan ve di
ğer barajlar hakkındaki lâyühanın 7 nci madde
sini geri almıştı, şimdi tetkikatını yaparak kanu
nu getirmiş bulunuyor. Bunun müzakeresine de
vam ediyoruz. 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKİ ERKER 
(Erzurum) — Efendim; Umumi Heyetin tema
yülünü nazarı itibara alarak 7 nci maddenin 
son fıkrasından bir evvelki fıkrayı kaldırmayı 
encümenimiz karar altına almıştır. Yüksek tas
vibinize arz ederiz. 

REİS — Kaldırılan fıkra şudur : (Şu kadar 
ki, her türlü gayrimenkul ve muhdesat için tak
dir edilen değer, bunların üç yıllık iratları va
satisinin on mislini geçemez.) Yedinci maddeyi 
son şekliyle okutuyorum : 

MADDE 7. — Takdiri Kıymet Komisyonu, 
muayyen günde mahalline giderek kıymeti tak
dir olunacak arazinin sınırlarını, yüz ölçülerini 
ve değerlerine tesir edebilecek diğer her türlü 
vasıflarını ve o günkü kıymetlerini tesbit eder. 

Bina ve sabit tesislerin değeri, kıymet takdi
rinin yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarına 
göre maliyetlerinden amortisman payı tenzil 
edilmekle beraber takdiri kıymet komisyonunun 
içtima ettiği tarihteki emsalinin alelade alım ve 
satım rayiçleri de göz önünde tutularak tesbit 
edilir. 
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Arazi üzerindeki mahsulün değeri kemal du

rumu nazarı itibara alınarak tesbit ve bundan 
mahsulün idraki zamanına kadar yapılması zaru
ri masraflar tenzil olunur. 

Arazi üzerindeki muhdesatm değerinin tâ
yininde birinci fıkra hükümleri tatbik olunur. 

Kıymeti takdir olunan gayrimenkul 1 erin 
mevki, hudut, miktar ve mukadder kıymetleri 
ile sahipleri 15 gün müddetle ilân edilir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde revmıze arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — (layrimenkullerin takdir olu^ 
nan bedellerine sahipleri veya alâkalı daire ve
ya müessese tarafından yedinci maddede yazılı 
ilân müddeti zarfında salahiyetli asliye hukuk 
mahkemesine müracaatla itiraz olunabilir. 

Bu kanuna göre açılacak dâvalar müstacel 
mevaddandır. Bu dâvalardan bir gûna hare ve 
resim alınmaz. 

Tarafların müracaatı halinde asliye hukuk 
mahkemesince üç kişilik bir ehlivukuf heyeti teş
kil edilir. Hâkim ehlivukuf olarak inşaat ve 
ziraat mühendisleri odalarının namzet listelerin
den birer ve mmtakanııı bağlı bulunduğu vilâye
tin ziraat odasının göstereceği namzet listesin
den bir olmak üzere üç kişi seçer. 

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

MADDE 9. — Arazinin hak sahiplerine tah
sis ve tevziine mütaallik cetvellerin valilikçe 
tasdiki temlik sayılır ve keyfiyet alâkalılara teb
liğ olunur. 

Tahsis ve tevzi edilen arazi karşılığı olarak 
terk edilen arazinin tapudaki kayıtları alâkalı 
daire veya müessese adına çevrilir. 

Hak sahiplerine istihkakları mukabilinde 
temlik edilecek olan gayrimenkullerin namları
na yapılacak tescilleri tapu hare ve resmine tâbi 
değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — İstimlâk edilen gayrimenkul-
lere, komisyonca takdir edilen bedelin ban
kaya veya malsandığına yatırılmasını veya 
karşılığında arazi temlikini veya kısmen temlik, 
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kısmen bankaya veya malsandığma bedelinin ya
tırılmasını mütaakıp el konur. 

REÎS— Bir tadil takriri var : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanunun 10 ncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve rica ' 
ederiz. 

Çorum Mebusu Ordu Mebusu 
Yakup Gürsel Sabri îşbakan 

Madde 10. — İstimlâk edilen gayrimenkul-
lere; komisyonca takdir edilen bedelin millî ban
kalardan birine, banka bulunmıyan yerlerde mal
sandığma yatırılmasını veya karşılığında arazi 
temlikini veya kısmen "temlik, kısmen millî ban- . 
kalardan birine, banka bulunmıyan yerlerde 
malsandığma bedelinin yatırılmasını mütaakıp 
el konur. 

SABRI ÎŞBAKAN (Ordu) — Arkadaşlar, 
10 ncu madde de istimlâk edilen gayrimenkul-
lerin istimlâk bedellerinin banka veya malsandı
ğma yatırılacağı yazılıdır. Halbuki bu mevzuda 
kabul edilen esasa göre istimlâk bedellerinin mil
lî bankalara, millî bankalar olmıyan yerlerde 
ise malsandıklarma yatırılması kabul edilmekte
dir. Tadil teklifimizde ise yalnız bu farkı irae 
için tadil teklifi verilmiştir. Kabulünü rica ede
rim. 

REÎS — Komisyon tadil teklifine iltihak 
ediyor mu?. 

MAZBATA MUHARRİRİ ŞEVKÎ ERKER 
(Erzurum) — iltihak ediyoruz. 

RElS — Efendim, tadil teklifine filhal ko
misyon da iltihak etmektedir. Tadil teklifini 10 
ncu madde olarak reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle yapılacak ödemeler alâkalı daire veya mü
esseseler tarafından karşılanır. 

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

MUVAKKAT MADDE — işbu kanunun 
neşri tarihinden evvel 1295 tarihli Menafii Umu
miye için istimlâk Kararnamesi hükümleri mu
cibince usulüne uygun bir surette tanzim edil
miş takdiri kıymet mazbataları bu kanun hü
kümlerine göre yapılacak tahsis muameleleri 
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için de muteberdir. Ancak takdir olunan kıy
metlere. itiraz edilip de kesinleşmemiş bulunan 
takdiri kıymet mazbataları hükümsüzdür ve 
bunlar hakkında işbu kanuna göre yeniden kıy
met takdiri muameelsi yapılır. 

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

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete _girer. 

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

Efendim, Seyhan mebusları Enver Batumlu 
ve ismet Uslu arkadaşlarımız 3 ncü maddenin 
yeniden görüşülmesine dair bir takrir veriyor
lar. Dahilî Nizamnameye göre bu takririn ka
bulüne imkân yoktur, onun için reyinize arz et
miyorum. 

İSMET USLU (Seyhan) — Verdiğimiz tak
rir, tekriri müzakere şeklinde, nizamnameye uy
gun olmaz mı? 

REtS — Dahilî Nizamname bu şekilde tekri
ri müzakereye imkân vermemektedir. Onun için 
reye.arz etmedim. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.. 
Kabul edenler etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arz ediyorum. 

4. •— Orman Araştırma mevzuunda Türki
ye'ye Teknik Yardım temini hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) 
Numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (1/101) 

REÎS — ilgili vekiller hazır olmadığı için 
gelecek inikada talik ediyorum. 

5. — Suriye, Lübnan, Irak, tfrdün, Mısır, 
İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Tür
kiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi 
temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik 
yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı 
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Ek Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri maz
bataları (1/105) 

REİS — ilgili vekiller hazır bulunmadığı 
için gelecek inikada talik ediyorum. 

6. — Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı 
hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 
ikinci maddesins bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/148) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
y'en var mı? 

SAMI ORBERK (Trabzon) — Değerli ar
kadaşlarım; şimdi huzurunuza getirilmiş olan 
kanun lâyihasına geçmeden evvel bunu icabetti-
ren kanunlar hakkında arzı malûmat edeceğim. 

3661 sayılı Maaş Kanununun 2 nci maddesi 
şöyle diyor : «Terfi şartlarını haiz oldukları hal
de kadroda münhal bulunmaması sebebiyle bir 
derecede rütbesine mahsus asgari müddetin iki' 
mislini geçirmesine rağmen terfi edemiyenlere, 
her derecede bir defaya mahsus olmak üzere, 
üst derece maaşı verilir.» Yani bu madde bir 
subayın terfi şartlarını haiz olması, kadroda 
münhal bulunmaması ve asgari müddetin c}e iki 
mislini doldurması şartiyle bir üst derece maaşı 
alabileceğini âmir bulunuyor. Fakat bundan 
sonra çıkan 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun 3 ncü maddesinde de şöy
le diyor : «Tuğgeneralliğe ve daha üst rütbeye 
terfi ettirilecek subaylarla kurmay subaylarının 
terfileri, üst rütbeye terfie liyakatleri tasdik 
edildikten sonra Genel Kurmay Başkanlığının 
muvafakati ile Millî Müdafaa Vekâletince yapı
lır.». Yani birinci 3661 sayılı Kanun, üç şartı 
haiz olanlara bir defaya mahsus olmak üzere bu 
maaşı verin, diyor. Fakat. 4273 sayılı Kanun 
gereğince bunu Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isinin tasvibine bırakıyor. Eğer albay bu şart
ları haiz olsa da Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isi muvafık görmezse terfi edemiyor. Yani üst 
rütbe maaşı alamıyor. Böylece 1942 den bu ya
na 13 seneden beri aynı şartları haiz olan su
baylarımız bu maaşı alamamaktadır. 

(1) 241 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

İ955 Ö : İ 
Şimdi hükümetin getirmiş bulunduğu bu ka

nun bu üzüntülü adaletsizliği ortadan kaldırmak
tadır. Yalnız, bu lâyihada bir şartla karşılaşıl
maktadır. Deniyor ki : «Ben sana üst rütbe ma
aşını veririm ama,'bunu bir şartla veririm : Bu 
maaşı almış olmanızdan dolayı da üst rütibeye her 
hangi bir hak iddia edemezsiniz. Ben sizi terfih 
ediyorum, bu sizin için ancak bir terfihtir, bu 
size başkaca bir hak vermez.» 

Bu kanun lâyihası bizim Millî Müdafaa En
cümenine geldi, encümen lâyihayı kabul etme
di. Sebep olarak diyor iki: Personel Kanunu gel
sin, müzakere edelim, o kanun çerçevesinde bu 
iş de hallolunsun. 

Sayın arkadaşlarım, Personel Kanunu henüz 
üzerinde çalışılan bir kanundur, hazırlanmış, lâ
yiha halinde Meclise verilmiş değildir. Hazırla
nacak, Heyeti Celilenize gelecek ve müzakere edi
lecek ki, üzerinden uzun bir zaman geçmesi ica-
bedecektir. Personel Kanununun çıkması uzun 
bir zamana mütevakkıf olduğundan binnetice 
bu adaletsizlik devam edecek ve yine bu arada 
yaş haddine uğrayacak olanlar bundan büsbütün 
mahrum kalacaklardır. Bu teklif, terfi ederniyen, 
yani general, amiral veya eşidi olamamış subay
lar için bir üst rütbe maaş vermesi .hükümetin 
bir atıfetidir. Bendeniz, bu kânunun kabulünü 
sizden istirham ediyorum. Yüksek Heyetiniz or
dudan hiçbir şey esirgememiştir, huzurunuza 
getirilen bu kanun lâyihasını kabul buyurmakla 
aynı atıfeti yine ordumuza bahşetmiş. olacaksı
nız, bundan eminim. 

Hükümetin teklifi ile Bütçe Encümeninin tek
lifi arasında, mânası, mahiyeti bir olduğu hal
de bir fark vardır. Bütçe Encümeninin teklif et
tiği fıkra daha yumuşaktır, nasıl söyliyeyim, haz
mı daha kolaydır. Hükümetin teklifinin yazılış 
şeklini biraz katı, sert buldum. Binaenaleyh Büt
çe Encümeni teklifinin müzakereye esas olma
sını arz ve teklif ederim. Karar Yüksek Heyeti
nizindir, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

REİS — Efenim; müzakere mevzuu olan tek
lif Bütçe Encümeninin teklifidir, onun için tak
riri reye koymıya lüzum yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 
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Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hakkın
daki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Zâbitan ve Askerî Memurla
rın Maaşatı hakkında 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir : 

Bu suretle bir üst derece maaşı almak üst 
rütbeye yükselmeyi tazammun etmez. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya 1 er a Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS —• Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müza
keresi sona ermiştir. 

7. *— Millî Müdafaa Vekâleti ile Bu Vekâle- -
te Bağlı Teşekküllerde kullanılacak Yabancı 
Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Ya
pılacak Mukaveleler hakkındaki Kanunun birin
ci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/145) (1) 

REÎS —- Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti ile Bu Vekâlete Bağlı 
Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Te
baasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak 
Mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin tadiline dair Kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — Millî Müdafaa Vekâ
leti ile Bu Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kulla
nılacak Yabancı .Devlet Tebaasından Mütehas
sıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler hakkın
daki 2832 sayılı Kanunun birinci maddesi aşa-

(1) 242 sayılı matbua zaptın somundadır. 
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ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : * 

Madde 1. — Millî Müdafaa Vekâletiyle bu 
vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya 
kullanılacak olan yabancı devlet tebaasından 
mütehassıs ve ustalarla hükmü beş seneye ka
dar sürecek mukaveleler akdine Millî Müdafaa 
Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Mad.de hakkında söz isteyen Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

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

Birinci müzakere sona ermiştir. 

8. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenle
ri mazbataları (1/152) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
Nuri Sertoğlu'nundur. 

NURÎ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem 
arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik
ler yapılması maksadiyle Yüksek Meclise geti
rilmiş olan bu kanun teklifinin ana hatları üze
rindeki grupumuz görüşlerini kısaca arz ede
ceğim. 

1931 yılında faaliyete geçmiş olan bu mües
sesenin beş yıl sonra sona erecek olan müddeti
nin uzatılmasmdaki zaruret aşikârdır. Bu itibar
la 1715 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta
dili suretiyle bankanın faaliyet müddetinin 1999 
yılı sonuna kadar uzatılması yerinde bir teklif 
olmuştur. Mezkûr kanunun 34, 38, 40, 45, 48, 
78 ve 88 nci maddelerinde yapılmak istenilen 
değişikliklere gelince : Diğer bankalar tarafın
dan tevdi edilecek ticari senet ve vesikaların re-

(1) 245 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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eskonta kabulü için şart olan doksan günlük vâ- i 
denin yüz yirmi güne çıkarılması, sanayi ve 
maden işleriyle iştigal edenlerle küçük sanat 
erbabı esnaf ve esnaf teşekküllerinin dokuz aya 
kadar vadeli senetlerinin iskontaya kabulü, dev
let tahvilleriyle borsada kayıtlı diğer sağlam 
tahvilât mukabili verilen avans muameleleri için 
yeni imkânlar ve kolaylıklara matuf değişiklik, 
Amortisman ve Kredi Sandığının yapacağı tah
vil tanzim mubayaaları için bankanın bu mües
seseye de avans vermesi esası, bilhassa, Hükümetin 
Merkez Bankası ile olan hazinedarlık münase
betleri bakımından tâyin edilmiş bulunan had-
din genişletilmesi gibi derpiş olunan yeni hü
kümler, yeknazaarda kısa vadeli muamelât sa
hasında bir kolaylık yaratacak ve esbabı muci-
bede kaydedilen süratli inkişaflara mutabık ye
nilikler, hissini vermekte ise de, bu değişiklik
lerin tatbikatta pek de müspet sonuçlar vermiye-
ceği ve içinde bulunduğumuz iktisadi durumu 
biraz daha ağırlaştıracağı endişesi bizde hâkim 
bulunmaktadır. 

Merkez Bankasının Hazineye, ödenmiş serma
yesi ve ihtiyatları nispetinde açabileceği kısa 
vadeli avans haddi bu kanun teklifiyle yeni bir 
esasa bağlanmaktadır. Bununla Hazinenin ban-
kadan alabileceği kısa vadeli avans miktarı bir 
yıllık masraf bütçesinin % 15 ine kadar çıka
rılmaktadır. 

jGrittikçe artış kaydeden masraf bütçelerine 
kıyasla her yıl seyyaliyet arz edecek olan bu 
avansın âzami haddi 1955 yılında 450 milyon 
lira civarında olacaktır. Bu sistemle bu miktar 
1956 da 500, 1957 ve 1958 yıllarında 600 mil
yona pekâlâ çıkabilecektir. 

Ciheti tahsisleri ve kullanma şekilleri ne olur
sa olsun bu miktar paranın kısım kısım ve ted
ricen veya kısa fasılalarla Hazine eliyle iştira 
sahasına intikali, yeni bir emisyon teşkil edecek 
ve bunu nispî bir enfilâsyon daha açık ifade
siyle yeniden bir pahalılık takibedecektir. Ha
riçten mal ithalinin, durmuş denecek kadar azal
dığı ve ihracat imkânlarımızın da ümit bahş bir 
tezahür kaydetmediği ve gün geçtikçe paramız-
daki iştira kabiliyetinin azalması vakıaları kar
şısında böyle bir teşebbüsü mahzurlu mütalâa 
etmemeye, hattâ, bunu geçmiş yılların benzeri 
tatbikatiyle mukayeseye imkân görmemekteyiz. 

Merkez Bankası Kanununun 34 neü madde
sinde yapılacak tadillle sağlanacak bu avans 
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I sisteminin yaratması melhuz enflâssiyonik mah

zurunun yanı başında, bankanın da müşkül 
duruma düşüp düşmiyeceği muhtacı tetkiktir. 
Nitekim Toprak Mahsulleri Ofisinin 'hazine ke
faletiyle aldığı avanslardan 600 küsur milyon 
lirasının henüz kapatılmamış ve muallâkta kal
mış durumu bu endişemize yer verdirmektedir. 

. Bu sebeple, Sayın Maliye Vekilli arkadaşı
mızın bu hususta' izahat vererek tenvir buyur
malarında ve bilhassa^, bankadan alınacak 
avansların seneleri içinde kapatılıp kapatıla-
mıyacağı hakkındaki düşüncelerini açıkladık
tan sonra, Yüksek Meclisin bu tasarıyı müza
kere etmesinde zaruref görmekteyiz. 

REÎS — Başka söz istiyen 1? Buyurun Maliye 
Vekili. 

MALÎYE VEKÎLI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; müza
keresi yapılmakta olan lâyihanın başlıca esas
ları arz edeceğim noktalardan ibarettir: 

1. Bankanın ve bânkınot ihracı imtiyazının 
müddeti 30 Haziranda nihayete erecektir. Bu 
müddetin 1999 senesine kadar uzatılması teklif 
olunmaktadır. 

2. Merkez Bankasının hazineye açabileceği 
kısa vadeli avansın mer'i olan kanunda banka
nın sermaye ve ihtiyatları yekûnunun yüzde 
ellisiyle tahdidedilen limitinin, masraf bütçe
leri yekûnunun yüzde 15 ine kadar çıkarılması 
teklif olunmaktadır. 

3. Bankalar tarafından Merkez Bankasına 
tevdi edilecek olan ticari senet ve vesikaların 
reeskonta kabul edilebilmesi için tâyin edilmiş 
olan 90 günlük müddet 120 güne çıkarılmak
tadır. 

4. Sanayi ve maden işleriyle uğraşan haki
ki ve hükmi şahıslarla esnaf ve esnaf teşekkül
lerinin 9 ay kadar vadeli bonolarının, senetleri
nin reeskonta kabulü derpiş olunmaktadır. 

5. Devlet tahvilleriyle, diğer tahviller mu
kabilinde yapılan avans muamelelerinin 158 
milyon gibi muayyen bir mebllâğ yerine ticari 
senedat cüzdanı yekûnunun 1/3 ne kadar çı
karılabilmesi teklif olunmaktadır. 

6. Keza Amortisman ve Kredi Sandığının 
yapacağı tanzim mubayaalarında kullanılmak 
üzere bankanın bu müesseseye ticari senedat 
cüzdanının 1/3 limiti dâhilinde avans vermesi 
teklif edilmektedir. 

— 427 — 



t : 66 20.4 
Bunlardan başka lâyihada, hissei temettüün ı 

tevzii ve bankanın genel müdür muavinliğinin 
artırılmasını teklif eden maddeler de vardır. 
Bunların tadil sebepleri Yüksek Heyetinizce 
malûmdur. Muhtelif vesilelerle, muhtelif mü
zakereler esnasında temas edilmiştir. Nuri 
Sertoğlü arkadaşımız bu hususta izahat istediği 
için bu noktalar hakkında teker teker, kısaca 
malûmat arz edeceğim. 

Birincisi; bankanın, imtiyaz müddeti Hazi
ran nihayetinde bitmektedir. Malûm olduğu veç
hile, Merkez Bankası 11 Haziran 1930 senesin
de 1715 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu kanu
nun birinci maddesi banka ve bankmot ihracı 
imtiyazının müddetini 30 yıl olarak tesbit etmiş 
ve bu müddetin bitmesine 5 yıl kala imtiyazın 
uzatılabilmesi kabul olunmuştu. Bu hükme gö 
re mezkûr temdit salâhiyeti 30 Haziran 1955 
tarihinde nihayete ereceği için huzurunuza gelen 
lâyihanın birinci maddesi ile bnnkanm uhdesine 
muhavvel hizmetlerin devamını temin maksa-
diyle banka ve bankmot ihracı imtiyazının müd
deti 1999 senesine kadar uzatılmaktadır. 

Arkadaşımızın asıl üzerinde durduğu avans 
maddesine geince; sadece bizde değil, dünya
nın her yerinde ihtiyaç vukuunda, Merkez Ban
kaları hazineye avans açarlar ve hazinenin de 
böyle bir avansa ihtiyacı vardır. Bu esas Mer
kez Bankası Kanununda da yer almış vemer ' i 
kanunun 34 ncü maddesinin iki numaralı fık
rasında, açılacak avansın miktarı, Bankanın 
sermaye ve ihtiyaçları yekûnunun % 50 si ola
rak tesbit olunmuştur. Şimdi, yapmış olduğumuz 
teklifte bu nispet, masraf bütçeleri yekûnunun 
% 15 sine kadar avans açılabilmesi şeklindedir. 
1715 sayılı Kanun 1930 senesinde çıkmıştır. O 
tarihlerde Devlet Bütçesi 165 milyon lira ile 
200 milyon lira civarında idi. 1930 yılında 200 
milyon lira civarında olan bir bütçenin, ihtiyaç 
duyacağı avans miktarının ne olabileceği düşü
nülecek olursa o tarihte bile donmuş bir nispet 
olan bu rakamın bükün işlemez bir halde bulu
nacağını kabul etmek icabeder. Bu rakama 
göre avans miktarı, bankanın sermaye ve ih
tiyatları yekûnunun % 50 sine kadardır1. Bu 
kanun kabu edildiği tarihte bütçeler 200 mil
yon lira civarında idi. Halbuki bugünkü bütçe
miz 3 milyar liradır. Yani bugünkü bütçemiz 
1930 tarihindeki bütçeye nazaran 15 misli art
mış bulunmaktadır. Onun için donmuş bir ölçü-
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ye bağlanan, bu nispet yerine avansın masraf 
yekûnunun muayyen bir yüzdesine bağlanması
nı teklif ediyoruz. Bu suretle Merkez Banka
sından hazineye açılabilecek kısa vadeli avan
sa bir seyyaliyet vermiş bulunuyoruz. 

Şunu da arz edeyim ki, bu nispet anormal 
bir nispet değildir. Diğer muhtelif memleket
lerin kendi bünyelerine göre kabul etmiş olduk
ları muhtelif nispetler mevcuttur. Meselâ ital
ya'da bu nispet bütçe yekûnunun % 16, 8 i. 
Fransa'da % 22,7 si, Filipin'de % 15 i, israil'de 
% 20 si, Kanada'da % 33,3 ü .şeklindedir. Bi
zim teklif etmekte olduğumuz da % 15 nispe-
tindedir. Eğer bugün bütçelerimizin karakteri
nin daha ziyade envestismana müteveccih oldu
ğunu düşünecek olursak ve memleketimizin ik
lim şartlarını göz önüne alarak çalışma mevsim
lerinin Türkiye'de mahdut olduğunu nazarı iti
bara alacak olursak hazine gelirinin muayyen 
tarihlerdeki tahsil temposunun bu çalışma mev
simi ile ayarlı bulunmadığını da göz önünde tu
tacak olursak hazinenin bu avansa ne derece ihti
yacı bulunduğunu ve bilhassa yaz aylarını, asıl 
iş mevsimini kaçırmamak ve verginin tahsil za
manını beklememek, faaliyete devam için ha
zinenin bu avansa nasıl ihtiyacı bulunduğunu 
kolayca takdir edebilirsiniz. Memleketimizde ilk
baharın ikinci yarısı ile yaz ayları ve sonbaha
rın belki birinci yarısı asıl çalışma zamanları
dır. Bâzı mmtakalarda bu müddet çok daha kı
sadır. Hazinenin gelirleri ise taksitlere bağlıdır. 
Bizim yaz aylarında asıl iş yapma zamanını 
bu taksitler takibetmez. Biz asıl iş mevsimini 
kaçırdıktan sonra kış aylarında yapacağımız 
tahsilat kaçırılan fırsatları telâfi edemez. 

Bugün Bayındırlık Bakanlığının giriştiği bü
yük işlerde mütaahhidine peşin avanslar ver
mek zorundadır. Bunun yanında hazine yardı
mı olarak mülhak bütçelere yaptığımız yardım
ları da bu daireler toptan ve iş mevsiminin ba
şında taleb etmektedirler. 

Arkadaşımız tereddüdediyor, bu bir nevi 
enflâsyon manzarası arz ediyor, diyor. Bu, bir 
avanstır, bu bir kasa kolaylığıdır. Merkez Ban
kası avans verecek, diğer taraftan hazine, ver
gileri tahsil ettikçe Merkez Bankasına yatıra
cak, bu suretle Merkez Bankasının, vermiş oldu
ğu avans kapatılacaktır. Arz ettiğim gibi bu 
bir kasa kolaylığı muamelesidir. Arkadaşımız 
diyor ki, Maliye Vekili bize söylesin, bu avans 
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ortada kalmıyacak mı? Geri gelecek mi, diyor
lar. Yani Merkez Bankasına tekrar ödenecek mi, 
demek istiyorlar. 

Arkadaşlar, bu avans iki şekilde ortada ka
labilir. Ya tahmin olunan varidat tahakkuk et
mez, tahsil olunmaz, o takdirde ortada kalır, ve
yahut da eski iktidar zamanında olduğu gibi, 
zannediyorum 33 aded kanunla alınmış olan bu 
kabîl salâhiyetlerle karşılığı olmadan bütçeye 
irat kayıt olunur ve bu suretle ortada kalır. Ar
kadaşımızın korkmakta hakkı da var, kendile
rine hak veriyorum, zira eski iktidar zamanında 
bu kabîl avanslar alınır ve bütçeye irat kayıt 
olunur, avans -olduğu halde karşılığı bulunma
dığı için piyasada kalırdı. Bu mevzuda 33 ka
nun vardır, kanunların numaraları yanımdadır, 
teker teker okuyarak zamanınızı almak istemem. 

Arkadaşımız emin olsunlar, biz şişirme ge
lir bütçesi yapmıyoruz. Bütçe müzakereleri mü
nasebetiyle, iktidarımızın ilk bütçesi olan 1951 
bütçesinden beri tahmin olunan varidatın ne şe
kilde tahakkuk ettiği hakkında burada rakam
lar vermiştik ve demiştik ki ; beş milyara yakın 
bir varidat tahmininde ancak dört milyona ya
kın hata yatığımızı söylemiş ve tenkid eden ar
kadaşımıza demiştim ki : «bir banka vezneda
rına hattâ bu tenkidi yapan zâta beş milyar li
rayı saydırmış olsa idik dört milyon lira hata ya
pardı». 

Tahmin olunan varidat bu derece isabetli ta
hakkuk edince, bir kasa kolaylığı için alınmış 
olan avansın ortada kalması için bir sebep yok
tur. 

Gelir kaydetmek yoliyle acaba ortada kala
bilir mi ? 

Bu müstakil bir kanun işidir, huzurunuza 
böyle bir kanun da getirmiş değiliz. 

İstediğimiz şey, sadece iş mevsimlerini boş 
geçirmemek, iş mevsimlerinde çalışmaların 
aksamamasını temin için, Hazinenin avans 
alıp alâkadar dairelere, bütçelerle kabul olu
nan tahsisatı vermek suretiyle işlerin devamını 
temin içindir. Bir kasa kolaylığından ibarettir. 

REÎS — Açık oylarını kullanmamış arka
daşların oylarını kullanmalarım rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Arz ettiğim gibi Hazine varidatı 
Merkez Bankasına yatırıldıkça Merkez Ban
kası tarafından verilmiş olan avans otomatik-
man mahsubedilecektir. 
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1 Reeskontu kabul olunan ticari senet ve vesi

kaların vâdelerinin 90 günden 120 güne çıka
rılması mevzuuna gelince : 90 günlük müddet 
1930 senesinde, yani Türkiye'deki iş hacmi
nin, ticari senede istinadeden muamele hac
minin gayet mahdut olduğu bir devrede kabul 
edilmiş olan bir haddir. Ve bu kanun müna
sebetiyle karşımıza çıkmış bir ihtiyaç da de
ğildir. Senelerden beri Merkez Bankası bu 90 
günlük müddeti artırmak ister. Bunun bu ka
nunda yer alması, imtiyaz müddetinin temdidi 
münasebetiyle kanun getirmiş olmamızdandır. 

Bugün ticari hayat Türkiye'de mühim nis
pette senetlere istinadetmektedir. (Doğru ses
leri) 90 günlük müddet az gelmektedir. Zaten 
bugün Merkez Bankası bunu fiilen uzatmakta
dır. Ne yollaî Temdit yolu ile. Binaenaleyh 

. biz bugün tecdit yolu ile devam etmekte olan 
bir muameleyi kanundaki 90 günlük müddeti 
tadil suretiyle tatbikata, realiteye intibak et
tirmek istedik. Zaten diğer memleketlerde de 
bu müddet muhteliftir. Meselâ; Belçika'da bu 
müddet 120 gündür. İsveç'te, Norveç'te ve 
Kanada da 180 gündür. İtalya'da 120 gündür. 
Mısır'da da 360 gündür. Her memleket kendi 
bünyesine göre bir müddet kabul etmiş bulu-

• nuyor. Memleketimizin bünyesine göre 90 gün 
az gelmektedir. Ve banka senelerden beri tec
dit yoliyle esasen bunu kendisi genişletmiştir. 
Biz 120 günden daha fazla uzun bir müddete 
gitmeyi doğru bulmadık. Bu bahiste uzun iza
hat verilebilir. Memleketimizde bankacılığın 
son yıllarda göstermiş olduğu geniş inkişaf, 
iş hayatında ve ticari senetlerin kullanılma
sında görülen genişlik, bunlar ayrıca 90 gün
lük müddetin 120 güne çıkarılmasını zaruri 
kılan hâdiselerdir. 

Sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki 
ve hükmi şalhıslarla küçük sanat erbabı ve 
esnaf teşekküllerinin 9 aya kadar vadeli senet
leri reeskonta kabulü mevzuuna gelince : Bu da 
memleketimizin bünyesine uygun olacak bir tek
lif ye tadildir. Maden işi bir anda netice veren 
ihraç, sevkı kolay olan ve kısa zamanda netice
lenen mevzulardan değildir. Vadeli olan işler
dendir. Binaenaleyh, bunlara esasen bir kolaylık 
yapmak lâzımdı. Bilhassa memleketimizin aynı 
zamanda bir dış ticaret mevzuu olan maden iş
lerini genişletmenin ve bu mevzuu kolaylaştır-

I manın yerinde ve faydalı olacağına kaaniiz, 
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Tahvil üzerine avans muamelesi; 1930 sene

sinde yani bugün mer'i olan 1715 sayılı Kanu
nun çıktığı tarihlerde memleketimizde henüz iç 
istikraz yapılmamıştı. Binaenaleyh kanunun o 
tarihte koymuş olduğu 158 milyon liralık had 
tamamen nazari ve donmuş bir rakam halinde
dir. 

Çünkü o tarihte memlekette ne iç istikraz 
tahvili vardı, ne de bunun bir avansa ihtiyaç 
gösterip göstermediği ve ne miktarının Merkez 
Bankasına intikal edebileceği hakkında bir fi
kir ve kanaat vardı. Onun için arkadaşlarımız 
bunu genişletilmiş bir rakam olarak her halde 
telâkki etmiyeceklerdir. Çünkü tamamen naza
ri olarak, memleketin ihtiyacını göz önünde 
bulundurulmaksızın konmuş olan bir rakamdır. 
Bugün vaziyet böyle değildir, tahvil muamelesi 
genişlemiş bulunmaktadır. Tahvil üzerine avans 
muamelesini artırmak bir zaruret halindedir. 
Tahvilin de bulunmadığı bir tarihte konmuş 
olan 158 milyon, niçin 58 veya 258 milyon ola
rak konulmamış, malûm değil. Tamamen nazari 
olarak düşünülmüş ve konmuş bir rakamdır. 

Tahvil piyasasını tanzim, tevhit, tahvil ve 
tahkim vazife ve muamelelerini ifa ile tavzif 
edilen Amortisman ve Kredi Sandığının bahse
dilen vazifeleri yapabilmesi için kilit membaı-
nm kifayetsizliği halinde bankadan avans alma
sı da derpiş edilmiştir. Ancak bu nevi mua
meleler için Merkez Bankasının yapacağı avan
sın limiti ticari senedat cüzdanının üçte biri ile 
tahdidedilmiştir. 

Arkadaşımızın temas etmedikleri, diğer mad
deler üzerinde vaktinizi uzun uzadıya almamak 
için şimdilik izahat vermiyorum. İcabederse on
lar hakkında da cevap arz ederim. 

Hulâsa olarak şunu ifade edeyim ki, bu ka
nun, üzerinde tereddüt gösterilecek bir kanun 
değildir. Başlıca hüküm olan avans işi bir kasa 
kolaylığından ibarettir. 

Kaldıki, bu salâhiyetin verilmesiyle bunun 
mutlaka % 15 nispetinde tamamının kullanıla
cağı gibi bir mâna da bundan çıkmaz. İhtiyaç 
olduğu takdirde kullanılacak, ihtiyaç olmadığı 
takdirde kullanılmıyacaktır. Bu avansın tama
mının kullanılacağı gibi bir noktadan hareket 
olunarak bu sene şu kadar yüz milyon, 1956 da 
şu kadar yüz milyon, 1957 de şu kadar, 1958 de 
şu kadar yüz milyon gibi mütezayit bir nispet-
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te, artar bir şekilde, işi mütalâa ettiler. Bu mü-

| talâa hiçbir mâkul sebebe istinadetmemektedir. 
j Üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. Endişe 
j edilecek bir kanun değildir. Bilâkis Hazineye 

kolaylık verecek, işlerin yapılmasını teshil ede
cek ve ticari hayatın arzuladığı, ihtiyaç duyduğu 
hususlara cevap verecek tadilâtı ihtiva eden bir 
kanundur. Bunu arz ederiim. (Alkışlar) 

REİS — Hasan Bey; arkadaşlarımız sual so
racaklardı, müsaade buyurun. 

Buyurun Hamza Erkan. 
HAMZA OSMAN ERKAN (Kocaeli) — So

racağım suali Vekil Bey izah buyurdular. 
RElS — Buyurun Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim 

bu, münhasıran Maliye ve Bütçe ile tesbit edil
miş işler için mi kullanılacak, yoksa piyasaya 
yeni bir iştira gücü mü sağlıyacak? Bu mahiyeti 
ihtiva edecek mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhlis Erdener arkadaşımızın su
alini pek iyi anhyamadım. Avanslar münhasıran 
bütçe ihtiyaçları için mi kullanılacak, piyasada 
bir iştira gücü yaratacak mı buyurdular. İşleri
miz için olsun, diğer hususlar için olsun bu, piya
saya çıkınca tabiatiyle bir iştira gücüdür. Nuri 
Sertoğlu arkadaşımız, piyasaya böylece yeni bir 
iiştira gücü çıkıyor dediği için bunun muvakkat 
bir şey olduğunu, Hazine geliıinin her ay müsa
vi ve muayyen taksitler halinde olmadığını, bil
hassa bütçemizde envestismanların çok olduğu
nu, bu yılm bütçesi ile 800 milyon liralık yatı
rım yapılacağını, Türkiye'de iş mevsimlerinin 
kısa olduğunu, tahsilatın büyük kısmının bu iş 
mevsimine Taslamadığını izah ettim. 

İHSAN (lÜLEZ (Bolu) — İş mevsimi ile 
tahsilat mevsiminin tarihlerinin birbirine uyma
dığı sebebi ile bu kanuna ihtiyaç olduğu anlaşılı
yor. Şimdiye kadar Hükümet bu ihtiyacı nasıl 
karşılamakta idi? Geçen yıl 2,5 milyara varıyor
du? Bütçede nasıl karşılanıyordu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — İhtiyaca cevap vermekte büyük 
bir sıkıntı çekmekteyiz. Biirçok mebus arkadaş
larımız kendilerine tarif edersem bu sıkıntımızı 
anlıyacaklardır. İş mevsimi gelir, vilâyetler il 
ve köy yolları için ayrılan paradan toplu tahsi
sat isterler, içme suları için ayrılan paradan 
toplu tahsisat isterler. Arkadaşlarımız seçim böl
gelerinden veya valilerden aldıkları mektuplar 
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üzerine- Bayındırlık Vekâletine giderler bunu ta
lep ederler, Bayındırlık Vekâleti de Maliye bize 
toplu para veremiyor varidatın tahsil olunan 
kısmını diğer vekâletlerle taksim ediyoruz bize 
de bu meyanda veriliyor der. Mebus arkadaşlar 
bu cevabı alınca oradan Maliye Vekâletine gelir
ler aman §u tahsisatı toptan veriniz, vilâyete 
gönderelim, bu iş mevsimini kaçırmıyalım derler. 
tşte bu sıkıntı bundandır efendim. (Alkışlar) 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Açık oya katılmıyan arkadaş var mı? Açık 
oy verme muamelesi sona ermiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankacı Kanu 
nunun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1 1 . V I . 1930 tarihli ve 1715 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye'de bankmot ihracı im
tiyazını münhasıran haiz olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 'Bankası unvanı altında 
anonim şirket olarak bir banka tesis edilmiştir. 

Bankanın ve bankmot ihracı imtiyazının 
müddeti, 1999 senesi sonuna kadar devam eder. 
Bu imtiyazın müddeti, bitmesine beş sene ka
lıncaya- kadar temdit edilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2315 sayılı Ka
nunla değiştirilen 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir .: 

Madde 14. — İstikrar Kanununun meriyete 
vaz'ma kadar baıika 5 nci madde mucibince uh
desine aldığı evrakı nakdiye miklarını artırmı-
yacaktır. Ancak altın ve döviz iştirasına, ticari 
ve zirai senetlerin iskontosıfha, hazineye avans 
verilmesine ve senedat ve tahvilât mukabili kre
di ve avanslara dair 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 
40 ncı maddelerde gösterilen şartlar ve hadler 
dahilindeki emisyon bu hükümden müstesnadır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Aynı kanunun 3492 sayılı 

Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin (2) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

•• 
«Madde 34. — Fıkra 2. Banka, miktarı câri 

yıl masraf bütçeleri yekûnunun yüzde on be
şini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli bir 
avans hesabı acar. Bu avans hesabına tatbik: 
edilecek faiz nispeti, Hazine ile banka arasında 
kararlaştırılır. 

Bankanın bu avans mukabilinde yapabile
ceği emisyon miktarı, hesabın borç bakiyesini 
geçemez.» 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Üçüncü maddenin 
üçüncü satırının başındaki (bendi) kelimesi 
(fıkrası) olacaktır. Fıkra olarak tashihini rica 
ediyorum. 

REİS — Maddeyi tashih şekliyle reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 3492 sayılı Ka
nunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 ve 5 nu
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir ; 

1. Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek 
ve vâdelerine en çok (120) gün kalmış olmak 
şartiyle bankalar tarafından tevdi edilecek ti
cari senet ve vesikaları iskonto edebilir. İmza
lardan biri yerine sigorta poliçeleriyle beraber 
olmak üzere emtiaya veya mahsule mütaallik 
depo makbuzu veya varant gibi teminat dahi 
kabul edebilir. Bu takdirde, emtia ve mahsulün 
kolaylıkla satılabilir neviden olmaları ve kıy
metlerinin, senet .baliğinden bankanın tâyin 
edeceği nispetlerden fazla bumnmasıjşarttır. Şu 
kadar ki, tâyin edilecek nispetler % 10 dan az 
olamaz. 

Bank&, muteber addettiği iki imza ile de is
ti snae.n iktifa edebilir. 

Sanayi ve maden işleriyle .uğraşan hakiki ve 
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi
lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, 
esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçları
nı karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan 
bankalar tarafından tevdi olunacak sene'tler de, 
vâdelerinin hululüne en çok (9) ay kalmış ol
mak kaydiyle, yukardaki şekil ve şartlar dâhi
linde reeskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bent-
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te zikri geçen senetlerin mecmuu, (120) güne | 
kadar vadeli reeskont cüzdanının hafta sonu 
vaziyetindeki yekûnunun % 50 sini geçemez. 

5. Yukardaki fıkralarda zikredilen kayıt ve 
şartlar mahfuz kalmak şartiyl^. banka iskonto 
etmek salâhiyetini haiz olduğu senetler ile Ha
zine bonoları üzerine avans vermek hakkına da 
sahiptir. 

REİS — Muhlis Erdener 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim I 

yapılacak iskontolarda varantın-da imzalardan 
biri yerine sigorta poliçeleriyle birlikte kabul 
edilebileceği yazılıyor. Halbuki kabul etmiş ol
duğumuz esasa göre, varant müessesesi bizde 
henüz tesis ve tatbik edilmemektedir. Binaen
aleyh bizim varant müessesesinin taklidi olsa 
olsa umumi antrepolardır. Eğer burada, varant-
tan maksat bugünkü filiyatta umumi depoların 
verecekleri makbuzlar ise, bu çok sakat bir usul 
olur. Çünkü bunlar takdiri kıymet esasına isti
nat etmemektedir. Lütfen bu noktanın tavzihini 
rica ederim. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE En. M. M. HÂDÎ HÜSMAN (îs- | 

tanbul) — Efendim bu maddenin kısmî tâdilin
de, eski 1715 sayılı Kanunda da bu ibare mev
cut idi. Varant işi Ticaret Kanunumuzda da 
yer almıştır. Ama bu tatbikatta müesses midir, 
değil midir? O ayrıdır. Binaenaleyh esas Ticaret 
Kanunumuzda ve 17ll!5 sayılı Kanunda bu va
rant tâbiri yer almış bulunduğu için, biz de ay
nen maddeye almış bulunmaktayız. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 2748 sayılı 
Kanunla değiştirilen 40 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde- değiştirilmiştir : 

Madde 40. — a) Banka devlet tahvilleriy
le borsada kayıtlı diğer sağlam tahvilâta muka
bil, borsa değerlerinin en çok % 80 ni nispetin
de ve (120) gün vâde ile bankalara avans ve
rebilir. Ancak işbu muameleler dolayısiyle ya
pılacak emisyon miktarı, 38 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı (120) güne kadar vadeli senet
ler yekûnunun üçte birini geçemez. 

b) Banka, Amortisman ve Kredi Sandığı
na yapacağı devlet tahvilleri mubayaasında ' 
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kullanılhak üzere (İ20) gün vâde ile ve bu 
tahviller mukabilinde, tahvillerin ihraç fiyatını 
aşmamak kaydiyle ve Maliye Vekâleti ile ban
ka arasında kararlaştırılacak faizle avans ve
rebilir. 

Şu kadar ki açacağı işbu avansla bunun mu
kabilinde yapacağı emisyon miktarı, 3.8 nci mad
denin (1) numaralı bendinde yazılı 120) güne 
kadar vadeli senetler yekûnunun üçte birini 
geçemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 45 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 45. — Bu kanunla tasrih edilen hu
suslar dışında Banka, kendi nam ve hesabına 
hiçbir iş ve ticaret yapamıyacağı gibi, başka 
şirket ve müesseselere de iştirak edemeez ve ken
di hisse senetleri dâhil, hiçbir hisss senedi satm-

j alamaz. 
i Ancak Banka, 

a) Merkez Bankalarının katıldığı Milletler
arası malî teşekküllere Hükümetin muvafakati 

i ile hissedar olabilir; 
; b) Kendi işleri için lüzumlu olan gayrimen-
I küllere tasarruf edebilir; 
i c) Kendi bankmotlarmı tabeylemek üzere 
I matbaa tesis edebilir. Bu matbaada, bedeli mu

kabilinde bankmot, hisse senedi, tahvil, pul ve 
kıymetli kâğıt da basılabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 7. — Aynı kanunun 48 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 48. — Banka kendi sermayesi ile 
ihtiyat akçelerinin yekûnunun % 10 nunu teca
vüz eden miktarda bir meblâğı ihtiva eden bir 
poliçeyi mükerrer iskonto edemiyeeeği gibi bu 

I miktarı aşan senet ve ticari vesikayı teminat, 
1 olarak da kabul edemez. 

REÎS — Madde hakkında sö-z istiyen yok. 
I Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
| miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Aynı kanunun 78 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 78. — Bankanın üçe kadar umum 
müdür muavini olup, bunlar da umum müdür 
gibi tâyin olunurlar. Muavinler temettüe işti
rak edemezler; memur veya bir banka veya 
şirkette idare meclisi âzası ve vazifelieri devam 
ettiği müddetçe hissedar dahi olamazlar. 

Umum müdürün gaybubetinde, tâyin ede
ceği muavin kendisine vekâlet eder. 

RElS ' — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 88 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 88. •— Bankanın temettüleri şu su
retle tevzi olunur: *" 

Yüzde yirmi ihtiyat akçesine; 
Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üze

rinden % 6 nispetinde ilk temettü hissesi ola
rak hissedarlara; 

Yukardaki yüzdeler tutarının tenzilinden 
sonra kalan miktardan âzami % 5 i aylıklarının 
(% 10 - % 1.00) ü nispetinden memurlara ve 
yüzde onu da fevkalâde ihtiyat akçesine; 

Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üze
rinden umumi heyet kararı ile âzami % 6 nis
petinde ikinci temettü hissesi olarak hissedar
lara ; 

Bu tevziden sonra bir bakiye kaldığı takdir
de bu bakiye hazineye verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Maddede 
% 10 - % 100 nispetinden deniliyor, «nispe
tinde» olacaktır. 

REİS — Buyurun Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Efendim, 

Ticaret Kanununun 387 nci maddesi mucibince 
anonim şirketlerde hissedarlara tevzi edilecek 
kâr nispetinin umumi heyetlerce karara bağla
nacağı hükmü mevcuttur. Burada % 6 ve tek
rar % 6 diye takyit edilmektedir. Bu takyide 
göre, evvelce bu müessese hisselerini almış his
sedarların hakları ne olacaktır? Bu onların 
haklarına mâni ollmıyacak imidir? 

Anonim şirketler hükümlerine göre bu mü
esseseye hissedar olmuş eski hissedarların mük-

— 433 

.1955 C : 1 
tesep hakları mahfuz mudur, değil midir? Bu 
hususun komisyon sözcüsü tarafından açıklan
masını rica ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
bu, nihayet Devlet Bankası mahiyetinde olup 
bir kanunla kurulmuştur. Anonim şirket halin
de kurulmuştur ama bütün kuvvetini, faaliyeti
ne ait olan bütün hüviyetini devletten alan bir 
müessese olarak mütalâa edilmek lâzımdır. Yap
tığı her işi kanunla yapmakta olduğu ve bu iş
leri devlet nam ve hesabına yapmakta olması iti
bariyle ona lâalettâyin bir anonim şirket gibi 
mütalâa etmek veya 'bir anonim şirketle muka
yese eylemek doğru olmaz. Tesisi dahi ayrı bir 
kanuna dayanmaktadır. Her hangi bir anonim 
şirket »kurulması iktiza etse yeni bir kanuna ih
tiyaç yoktur, fakat Merkez Bankası, bir ano
nim şirket olmakla beraber, bir kanunla tesis 
edilmiştir. Yani hüviyeti, lâaalettayin bir ano
nim şirket hüviyetinin aynı ve mütenazırı de
ğildir. Bu itibarla merkez bankasının temettü 
tevziatına ait maddesindeki nispetin, aynen di
ğer anonim şirketler gibi olmasını istemek zan
nediyorum ki isabetli talep olmaz. 

Sonra, yapılan muameleler nedir? Yapılan 
muamelelerde daima banka, hazinenin kefale
tini ister. Kefalet olmayınca banka bu muame
lelerin hiçbirisini yapamaz. Burada hazinenin 
rol ve tesiri bu bakımdan çok büyüktür, diğer 
anonim şirketlerin vaziyetleri ile mukayese edil
memek lâzımdır. Onun için hissedarlara, tek
lif edilen maddede olduğu gibi, emsali anonim 
şirketlerince tevzi edilen temettüden farklı ol
mamak üzere bir temettü tefrik edilmesi ve ba
kiye bir şey kalırsa bunun hazineye verilmesi 
kadar tabiî bir şey olmaması lâzımdır. 

Kaldı ki, bize komisyonda hükümet tarafın
dan verilen izahata göre bu bakiyenin hazine
ye şimdilik verilmiyeceği ve istenilen bakiye
nin de yine banka muamelelerinde bâzı itfala
ra tahsis edileceğini ve bunun için bir kanun 
getirileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu itibar
la maddenin bu şekilde hazırlanmasında hiz ne 
umumi hükümlere, ne de diğer memleketlerde
ki Merkez bankaları kanunlarında temettü tev-
zileri hakkındaki hükümlere bir aykırılık mü
şahede etmemekteyiz. 

REİS — Fahrettin Ulaş. 
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FAHRETTİN ULAŞ (İstanbul) — Efendim, 

söyliyeceklerimi feomisyon sözcüsü arkadaşımız 
söyledi. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, komisyon sözcüsünün izahatı 
umumiyetle tatminkâr olmakla beraber bir nok
ta tatminkâr değildir. ilFhakika Devlet mües
sesesidir ve hususi bir kanunla kurulmuştuı\ fa
kat aynı zamanda Ticaret Kanununun anonim 
şirketler hakkındaki hükümlerin de burada tat
biki icabeder. Merkez Bankası Anonim Şirket 
olarak kurulmuştur. 

Bu banka, bidayeti teşekkülünde hisse se
netleri satışa çıkardı ve birçok hisse senetleri 
satılmıştır. Ben o zaman devlet memuru idim, 
hisse senetlerini almak için maaşlardan tevki-
fat yaptılar ve memurları mecbur tuttular. Te
sadüfen ben de hisse senedine sahip bulunuyo
rum. 

Ananim şirketlerin statüsüne göre, nizamna
melerinde tevzi şekline ait yapılacak değişik
likler ancak heyeti ıımumiyenin karariyle ola
bilir. Bu, böyle olduğu içindir ki her sene Mer
kez Bankasının heyeti umumiye içtimamda, his
se sahibi olmaklığım dolayısiyle bana da dave
tiye gelmektedir. Binaenaleyh bunun mücerret 
bir kanunla kurulmuş olması anonim şirket vas
fını kaybetmesini intacettirmez. Kârın fazlası
nın devlete verilmesi hususundaki hüküm eski 
kanunda da vardı, bu hususa dair bir itirazım 
yoktur. Yalınız burada bu kanunu çıkarırken 
Ticaret Kanununun 387 nci maddesine ve di
ğer umumi hükümlere aykırı olarak bir hüküm 
çıkarmamamız daha yerinde olur. 

Bendeniz buna dair bir takrir takdim edi
yorum, bununla bu maddeye «Hissedarlara ban-
kanun esas mukavelesinde temin edilmiş olan 
müktesep hakları mahfuzdur» diye bir fıkra ilâ
vesini arz ve teklif ediyorum. Bu teklif kabul 
edilecek olursa hem hissedarların hakkı korun
muş olacak, hem de Ticaret Kanunundaki ano
nim şirketlere dair olan hükümlere uyulmuş 
olacak ve aynı zamanda Hazinenin fazla hisse 
alması hususunda bir set çekilmemesi temin 
edilmiş olacaktır. Bu bakımdan komisyonun da 
bu teklifime iştirak etmesini ve kabulünü arz 
ve rica ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 
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arkadaşlar; eskiden de kanunda hissei temettüün 
nasıl tevzi edileceği hakkında bir hükmü mev
cut olduğunu ifade ediyor. Realite; hissei te
mettüün Heyeti Umumiye tarafından değil eski
den de kanunla tesbit edilmiş olduğunu kabul 
ediyor. Yani o zaman dahi % 50 hissedara, % 
50 Hazineye demek suretiyle temettü tevziinin 
hissedarlar heyeti umumiyesince değil, kanunla 
tesbit edilmiş olduğunu ifade ettiler. Bu bakım
dan zaten eski kanunda bunu bu şekilde kabul 
etmiştir. Yalnız şunu arz edeyim ki; Merkez 
Bankası bütün kuvvetini Hazineden alır. Yaptı
ğı bütün kâr Hazine muamelâtından doğma bir 
kârdır. Yani rastgele, diğer ticaret sahasında 
yapılan kârların tevzii mahiyetinde değildir. El
bette ki, Hazinenein, bankanın yaptığı kârın 
büyük bir kısmı kendi muamelelerinden, Hazine 
muamelelerinden doğduğu için, bunun üzerinde 

*bir tasarruf hakkı mevcuttur. Sonra yapılan tev
ziat % 6, ikinci bir temettü hissesi olarak da 
% 6 dır. Yani hissedarların bir kaybı mev
cut değildir. Kanunu bir tarafa bıraksak da rea
litelere göre gene bir kayıp yoktur. Hissedarla
rın hisse senetlerini aldıkları zamanki kıymet
leri ile bugünkü kıymetlerini de düşünmek, bu
günkü yüksek fiyatlarını nazarı itibara almak 
lâzımdır. Yani hissedarların hakkı zayi oluyor 
gibi bir vaziyet yok. 

Bir noktayı tekrar arz ediyorum: Gerek hü
kümet, gerek banka,, Hazineye bırakılan kısmı 
doğrudan doğruya bir Hazine geliri olarak, ya
ni bankanın malî imkânlarını, malî kudretini ar
tırmak için, bâzı itfa hususlarını ilâve için bir 
kanun lâyihası ile yüksek huzurunuza gelecek
tir. Yoksa banka bunu hidematı âmmeye tah
sis edecek değildir. Benim başka soyliyccek sö
züm yok, takdir yüksek heyetinizindir. 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

çok mühim bir mevzu üzerindeyiz. Merkez Ban
kasının bünyesinin takviye edilmesi zannederim 
ki, bütün arkadaşlar tarafından can ve gönülden 
arzu edilen bir meseledir. Bunda hiç birimizin ih
tilâfı olmasa gerek. Ancak bu münasebetle Mer
kez Bankası hakkında kafalarda doğan istifham
ları tamamiyle bir defaya mahsus olmak üzere 
silmek için bu mevzu deşilmişken bendeniz de 
bir iki söz söyliyeceğim. 

Bankaya verilen hizmetler noktasından ku
rulduğu zamanki ahval ve şeraitle bugünkü şart^ 
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lar arasında çok büyük farklar vardır. Bankanın 
iştigal mevzuu mütemadiyen genişlemektedir. 
Bir zamanlar bu bankanın isme muharrer olan 
aksiyonlarını ellerine geçiren insanlar risk ol
maksızın bundan müstefit olagelmişlerdir. Haki
katen arkadaşlar, bu bankaya tevdi edilen 
vazifeler inhisari mahiyettedir. Memleketin 
ithalâtı, ihracatı tekmil muamelâtı orada temer
küz etmiştir. Binaenaleyh riskli, zararlı hareketle
ri yoktur, temettü temini kolaydır. O zaman bu 
bankanın aksiyonlarını ellerine geçirenler nisbe-
ten imtiyazlı bir şey elde etmiş bulunyorlardı. 

Şimdi bunun iştigal mevzuu genişleyince, ve 
memleketin kalkınma hamlelerinde bu bankaya 
düşen vazife de böyle genişleyince ne oluyor? 
Hukuku hususiye esasına müsteniden teşekkül 
etmiş bir müesseseyi himayeli bir şekilde, em
sali müesseselerden farklı olarak, vazife, gelir, 
salâhiyet bakımından birtakım kuvvetlerle teç
hiz etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bıı vaziyet, bun
dan evvel olduğu gibi çok muhtemeldir ki, bun
dan sonra daha çok miktarda kafalarda istif
hamlar yaratır. Bu bankanın hisselerini, senet
lerini ellerine geçirenleri Maliye himaye etmiş 
gibi yanlış bir zehaba gidilmiş olur. 

Bendenizin bir teklifim var : Bankanın hu
kuku hususiyeye müstenit bir müessese olması iti
bariyle tatbikatı da daha kolaydır. Emsali mües
seselerden fazla temettü verilmemesi, geri kalan 
fazla temettülerin hisselere tahsis edilmesi ve 
banka aksiyonlarının yüzde 51 inden fazlasının 
bu memleketin iktisadiyatında rol alacak olan 
bankaların eline geçmesinin temini suretiyle hem 
memleketin iktisadiyatında riskleri Merkez Ban
kasından daha fazla olan bankaların emin gelir 
kaynaklarına sahip olmaları hususu dolayısiyle 
takviye edilmiş olur ve hem de hisse sahiplerini 
diğer bankaların hisse sahiplerine nazaran imti
yazı da kalkmış olur. Bu sözlerim bir temenni 
mahiyetindedir, icabeden tedbirlerin Maliye Ve
kili tarafından alınmasını rica ederim. Bu, ban
kaya empoze edilecek bir şey değildir. Hisse sa
hipleri isterlerse hisselerini satarlar, istemezlerse 
satmazlar. Bu şekilde kurulmuş bir müesseseye 
rol verirken böyle bir tezatla karşılaştığımı söy
lemek isterim. 

RE IS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) Devle

tin Merkez Bankasının asıl hissedarı olması do
layısiyle fazla menfaat temin etmesini, banka-
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nın asıl olan âmme hizmetlerini görmesi bakı
mından tabiî telâkki ederim. Yalnız tek temen
nim şudur : Evvelce bu bankanın hisse senedi
ni iktisabetmiş olanların hakları, Ticaret Ka
nununun mahfuz olan hükümlerine göre, rıza
ları olmadan tek taraflı bir kanunla ihlâl edi
lemez. Hissedar o zamanki durumu nazara al
mış, o şartlara göre aksi yolları iktisabetmiştir. 
Çıkarılan bir kanunla hissedara verilecek para
yı tahdidetmek doğru olmaz. Bu Ticaret Kanu
nunun 387 nci maddesine aykırıdır. Ticaret Ka
nununa aykırı bir kanun çıkarılmamasını temen
ni ederim. 

FAHRETTİN ULAŞ (İstanbul) — Efendim, 
emisyon bankaları iki türlü kuruluyor : Birisi 
devlet sermayesiyle kuruluyor ve idaresi de dev
lete ait oluyor; diğeri de, bizde ve başka mem
leketlerde de olduğu gibi, anonim şirket halin
de kuruluyor, devlet de eşhas da bu bankaya 
hissedar oluyor. Bizde de aynen böyle olmuştur. 
Fakat böyle anonim şirket şeklinde kurulmuş 
olan emisyon bankalarının heyeti umumiyeleri, 
iddia edildiği gibi tam salâhiyete sahip değil
dirler. Bu merkez bankalarına bankmot ihracı, 
emisyon salâhiyeti verildiği zaman bunlara dev
let kendi hükümranlık haklarından da bir şey 
vermiş oluyor. Bunu da elbette bir kanunla ve
riyor ve yapacağı işleri de kanunla tâyin edi
yor. Meselâ devlet, Merkez Bankası İdare He
yeti azasının ancak bir kısmını tâyin edebilir. 
Merkez Bankası Umumi Heyeti sermaye tezyi
di için bir karar veremez. Bu itibarla heyeti 
umumiyelerinin salâhiyetleri mahduttur. Sonra 
Merkez Bankası, inhisar halinde işletildiği bir
çok müesseselerden bu temettüleri sağlar. Mâ
kul bir temettüden sonra bakiyesini hazineye in
tikali elbette ki, adalete uygundur efendim. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, Müfit Erkuyumcu ar
kadaşımızın katiyen hakkı yoktur. Niçin; çün
kü bu banka, adı Anonim Şirket olan bu Mer
kez Bankası, dışarda Ulus Meydanında gördü
ğünüz şirketler bir anonim şirket değildir. Fah
rettin Ulaş arkadşımız çok iyi temas ettiler, dev
let hakkı hükümranisinden olan bir mevzuu 
anonim şirket dediği bu bankaya terk etmiş, ona 
para çıkartmak hakkını vermiştir. Bu banka 
imtiyazlı bir bankadır; o derecede ki, diğer ano
nim şirkete asla benzemez. Fahrettin Ulaş ar-
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kadaşım temas etti, sekiz idare meclisi azasın- I 
dan ancak üçünü seçebilir. Arkadaşım diyor ki 
Ticaret Kanunu mucibince idare heyetinin salâ
hiyeti mahduttur. (X) Anonim Şirketi umumi 
kanunla kurulmuştur. Anonim şirketlerin heye
ti umumiyesi, idare meclisinin ancak mahdut 
bir azasını mı seçer? Hayır! Merkez Bankası ken
disine verilen imtiyazlardan dolayı garantili ve 
teminatlı olup bu teminatlar hiçbir zaman azal-
mıyacaktır. Bu sebepten devamlı şekilde gelir 
temin edecektir. Para çıkarmayı ve kambiyo 
muamelâtını irae eden imtiyazlar tamamiyle bu 
müeseseye verildiği için onu diğer anonim şir
ketlerle kıyas etmek asla caiz değildir. 

Şu noktayı da arz elleyim ki; 70 lira olarak 
ödenmiş olan hisse senetleri bugün 260 lira ci
varındadır. Binaenaleyh o hisse senetlerine sa- j 
hip olmak imkânına ve mazhariyetine nail olan
lar resülmalde esasen muazzam kazanç temin et
mişlerdir. 

Bir noktayı daha arz etmek icabeder. Bu
gün birçok memleketler halen anonim şirket-
likten bu müesseseyi çıkarmışlar ve tamamen 
devlet bankası haline getirmişlerdir. Yani ano
nim şirket şekli merkez bankaları için artık 
klâsik olmuş ve eskimiştir. Sonra, kaldı ki, pek 
çok memleket bu şekilde kazancına ne isabet 
ederse onu hissedarlarına taksim suretiyle mu
amele yapmaz. Bunu muhtelif encümenlerde de 
rakamlar halinde arz etmiştik. 

Muhlis Erdener arkadaşım temenni mahi
yetinde mühim bir noktaya temas etti. Demin 
arz ettiğim, «birçok memleketler halen bunu 
bir şirket halinden çıkarmışlar ve devlet banka
sı haline getirmişlerdir» şeklindeki izahıma bu 
arkadaşım da temas etmektedir. Biz de düşün
celerine muttali olmuş olduk. Bu hususta şim
dilik bir noktai nazar arz etmiyeyim. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Efen
dim, benim Merkez Bankasının idare Meclisi
nin seçilmesi Umum Müdürünün tâyini hak
kında bir arzım olmadı. Ben şunu öğrenmek 
istiyorum; Merkez Bankası kârının tevziine 
şimdiye kadar hangi heyetler karar vermiş
lerdir ? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN | 
(Eskişehir) — Bunun üzerindeki kararı Heyeti 
Umumiye-verir. Ancak heyeti umumiye kârın 
tamamını şu veya bu şekilde tevzi edemez. Bu- I 
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gün dahi Heyeti Umumiyenin karariyle kârın 
tamamı Hissedarlara tevzi edilemez. Kârın 
ayrı bir hesaba alınması hususu ayrı bir kay
da tâbidir. Galiba arkadaşımız bu hususa ait 
bir takrir vermişlerdir, bu sebeple o takririn 
kabul edilmemesini istirham ederim. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Sözle
rim iyi anlaşılmadı söz rica ediyorum. 

REİS — Buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bussa) — Af bu

yurun, tekrar tekrar huzurunuzu işgal ediyo
rum. (Takririni geri al sesleri) Takririmi geri 
almam. Meclis kabul eder veya etmez, o Mec
lisin bileceği bir iştir. Ancak verilen cevaplar, 
benim tezimi çürütecek mahiyette değildir. 
Gerek Fahrettin Ulaş ve gerekse Maliye Ve
kilinin noktai nazarları, bu bankanın ayrı bir 
statüye tâbi olduğu ve hususi bir kanunla te
şekkül ettiği merkezindedir. Bendeniz de aksi
ni iddia etmedim. Yalnız Banka anonim bir 
şirkettir, anonim şirket hükümlerine tâbi ol
ması lâzımdır, ticaret sicilinde mukayyet ol
duğuna göre de anonim şirket statüsüne ve 
borçlar kanunu hükümlerine tâbi olması lâzım-
gelir. Kanunla teşekkül etmiş olması bankanın 
anonim şirket vasfını değiştirmez. 

FAHRETTİN ULAŞ (İstanbul) — Bu tadil, 
temdit vesilesiyle geliyor. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 88 nci 

maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
Müfit Erkuyumcu 

Hissedarların Bankanın esas mukavelesiyle 
temin edilmiş olan müktesep hakları mahfuz
dur. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Takriri ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Banka Umum Müdürlüğü, 
Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 
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kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her 
türlü malûmatı ve müşterilerinin risk vaziyet
lerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında 
ilgili Bankaları tenvir edebilir. 

Bankalar, istenilen malûmatı vermek mec
buriyetindedirler. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. •— Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic-
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raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize ,arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
- Birinci müzakeresi bitmiştir. 

Efendim baraj inşaatı dolay isiyle sular al
tında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki 
kanun lâyihasına (276) arkadaş rey vermiş, 
(276) kabul, lâyiha (276) reyle kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir, 22 Nisan Cuma gününün 
Millî Hâkimiyet Bayramına tesadüf etmesinden 
dolayı 25 Nisan Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,52 

B — TAHRİRÎ SUAL 

1. — Çorum Mebusu M. Kemal Biberoğlu'-
nun, 1929 - 1930 seneleri abrasında Nafpa Fen 
mekteplerinden mezun olan mühendis ve fen 
memurlarının emsalleri ile müsavi duruma ge
tirilmesi için, hazırlanmakta olan yeni Barem 
veya Personel Kanunu lâyihasına bir hüküm 
konulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın tahrirî 
cevabı (7/85) 

11 . IV . 1955 
Nafıa Vekâleti kadrosunda ça
lışmakta olan teknik eleman
ların maaş bakımından hak
sız olarak geri kaldıkları em
salleri ile müsavi duruma in
tibakları için getirilmesi dü
şünülen umumi Barem veya 
Personel Kanununda bir hü
küm tesisinin düşünülüp dü
şünülmediği H. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Ankara 

Aşağıdaki sual takririmin, aidiyeti hasebiy
le Sayın Maliye Vekili tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi say^ı ile arz 
ve rica ederim. 

Çorum Mebusu 
M. Kemal Biberoğlu 

Sual : 
Mukaddema Sayın Nafıa Vekilinden yazılı 

olarak sorduğum 21 . XI I . 1954 tarihli sual tak
ririme, yine yazılı olarak verilip Zabıt Ceridesi
nin 5 nci cilt ve 52 nci inikadına ait nüshasının 
1013 ncü sahif esinde neşredilen cevaptan netice 
olarak ve hulasaten : 

a) 1 Eylül 1929 tarihinde meriyete giren 
(Devlet Memurları Maaşatmm Tevhit ve Teadü
lüne dair olan) 1452 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinde, hangi mekteplerden mezun olanların han
gi maaş derecelerine kabul olundukları ve 30 Ma
yıs 1934 tarihinde meriyete giren (Nafıa Vekâ
letinin Teşkilât Ve Vazifelerine dair olan) 2443 
sayılı Kanunun 26 nci madesinde teknik eleman
ların hangi mertebeleri alacakları tesbit ve tas
rih edilmiş olduğu, 

b) 2443 sayılı Kanunun 26 ve muvakkat 
1 nci maddelerindeki sarahat dairesinde Nafıa 
Vekâleti teşkilâtında çalışan mühendis ve fen 
memurlarının geçen hizmet süreleri kıdem ve 
ehliyet esaslarına göre mertebelere ayrılması Na
fıa meclisince yapılmış bulunduğu, 

c) 1452 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ge
reğince bidayeten Devlet memuriyetine, Nafıa 
Fen Mektebi mezunları 15 nci derece 20 lira 
maaşla kabul edilmekte iken 2443 sayılı Kanu
nun hükümleri gereğince 14 ncü dereceye nam
zet olarak ve asaletlerinin tasdikini mütaakıp 
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de 4 ncü sınıf fen memurluklarına 12 nci derece 
ile tâyinleri yapılmakta olduğu, 

d) Bu hal ise 1929 • 1930 seneleri arasında 
Nafıa Fen mekteplerinden mezun olanların em
sallerine nazaran müddet bakımından kayıpla-^ 
rina sebep olmuş ve halen bu neviden mağdur 
durumda Nafıa teşkilâtında 27 eleman mevcut 
bulunduğu anlaşılmış ve (Maliye Vekâletince 
hazırlanmakta bulunan Barem Kanunu tasarı
ları içine alınması lâzım gelen bu mevzuda) Na
fıa Vekâletince her hangi bir intibak kanunu 
tasarısı getirilmek niyetinde bulunulmadığı bil
dirilmiştir. Şu hale göre: 

1. Maliye Vekâletince hazırlanmakta olan 
yeni Barem veya Personel Kanunu ile özeti 
yukarıya alman Nafıa Vekâleti cevabından mev
cudiyetleri ve sayıları öğrenilen Nafıa mühen
dis ve fen memurlarının 2443 sayılı Kanun ile 
kendilerini kıdem ve maaş bakımından geride 
bırakmış bulunan emsalleri ile müsavi duruma 
getirecek her hangi bir hüküm sevkı düşünül
mekte midir? 

Bu hususun Sayın Maliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Maliye Vekâleti 19 . IV . 1955 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Bütçe : 
Sayı : 114401-4/5252 

özü : Tahrirî sual takriri hak
kında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kanunlar Müdürlüğü sözü ile gelen 12 . IV . 

1955 tarih ve 7-85/1269/5386 sayılı yazılarına 
karşılıktır. 

1929 - 1930 seneleri arasında Nafıa Fen mek
teplerinden mezun olan mühendis ve fen me
murları hakkında Çorum Mebusu M. Kemâl Bi-
beroğlu tarafından verilen tahrirî sual takriri 
hakkında hazırlanan cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygı ile arz ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

1955 C : 1 
Sual takririnde de tebarüz ettirildiği veçhi

le 3656 sayılı Kanunla ilga edilmiş bulunan 
1452 sayılı eski Barem Kanununun 7 nci mad
desiyle yüksek tahsil yapmamış olanların âza
mi 14 ncü dereceye yani 20 lira maaşı asliye 
tâyin edilebilecekleri kabul edilmişti. 

1929 - 1930 yıllarında Nafıa Fen Mektebi 
yüksek tahsil veren bir müessese olmadığı ci
hetle bu senelerde mezkûr mektepten mezun 
olanlar da Nafıa teşkilâtına 20 lira. maaşı asli 
ile tâyin edilmişlerdir. 

Bilâhara 1934 yılında meriyete giren 2443 
sayılı Nafıa Vekâleti Teşkilât Kanununa bağlı 
(2) sayılı cetvelde, namzet fen memurları için 
14 ncü derece 20 lira maaş, 4 ncü sınıf fen me
murları için de 12 nci derece 25 lira maaş tes-
bit edilmiştir. 

Filvaki 1929 - 1930 senelerinde Nafıa Fen 
Mektebinden mezun olarak Nafıa Vekâleti teşki
lâtına tâyin edilen fen memurları 20 lira ile, 2443 
sayılı Kanunun meriyetinden sonra tâyin edilen
ler ise 20 lira ile namzet, namzetliği ikmalden 
sonra 25 lira ile tâyin edilmişler ise de, bu hal 
yalnız Nafıa fen memurları için değil diğer dev
let memurları için de varittir. 

Nitekim 1452 sayılı Mülga Barem Kanunu
nun meriyeti zamanında orta tedrisat muallim
liğinin mebde maaşı 25 lira, Dahiliye Vekâleti 
teşkilâtında maiyet memurluğu maaşı 25, Harici
ye Vekâletinde 3 ncü kâtiplik maaşı 20 lira iken 
3656 sayılı Kanunun meriyetinden sonra bu mik
tarlar 30 ve 35 liraya çıkarılmışlardır. 

Nafıa fen memurlarında olduğu gibi evvelce 
maiyet memurluğuna, orta tedrisat muallimliği
ne tâyin edilenler 25 lira ile memuriyete başla
dıkları halde 1939 yılından sonra bu memuriyet
lere tâyin edilenler bidayeten 30 lira almışlardır. 

Vekâletimizce hazırlanan yeni personel kanu
nu lâyihasında şahsi müktesep haklardan ziyade 
yapılan işe göre maaş tesbiti prensibi kabud edil
diğinden mezkûr lâyiha kesbi katiyet ettiği tak
dirde bu nevi aykırılıkların husule gelmiycceği 
tabiîdir. 
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Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanuna verilen 

reylerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiy enler 
Münhal mebusluklar 

541 
276 
276 

0 
0 

258 
7 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip Özer 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı . 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
llâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Âliye. Temuçin 
1.1 âzım Türe gün 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Çevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızbğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırcah 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 

edenler] 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 

Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

. ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

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

— 439 
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GAZÎANTEB 

Abdülkadir Atik 
tijsan Daî 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Doğarı Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağ 
Ekrem Ocaklı 

HAKKÂRİ 
übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlıı 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopnlos 
Hadi Hüsman 
Liitfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlatoar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 

Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 
Mehmet Haz er 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Sabrı İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVA3 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğhı 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Saim Önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih GÖrentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kiriscioğlu 
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[Reye iştirak etmiyenlerj 

AFYON KABAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ramiz Bren 
Muzaffer Brgüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fa tin Dalanı ur. 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveei 
Nihat lyriboz 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Fahri Belen 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu (İ.) 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan Sam 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (-Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Ya mut (I.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(î.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erini (i.) 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Ta,şer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel (l.) 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 

— m — 



Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
îsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakçı oğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Unsal an 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu (V*) 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
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MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 4-i 

Hasan Hayati Ülkün 
ORDU 

Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Ulnçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 
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Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe (İ.) 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Unaldı 

StlRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Nuri Demirağ (I.) 
Kâzım Oskay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (t.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Kara yavuz 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arşlaıı Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik (t.) 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum -
luoğlu (1.) « 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

\>m« 

T. B. M. M. Matbaası 
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Seyhan Barajı inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak köy ve arazi 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/227) 

Muvakkat Encümen maabataeı 

T.B.M.M. 
Muvakkat Encümtn 

Esas No. 1/227 
Karar No. 3 

18 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Umumi Heyetin 18 . IV , 1955 Pazartesi 
günkü inikadında mazbata muharririmizin vâki 
izahat ve talebi üzerine komisyonumuza iade 
edilen «Seyhan Barajı inşaatı dolayısiyle sular 
altında kalacak köy ve arazi hakkında Kanun» 
lâyihası, Hükümet mümessillerinin de huzuriyle 
halen yapılmakta bulunan ve ileride yapılacak 
olan diğer büyük barajlara da teşmili bakımın
dan bir defa daha tetkik edildi ve bu esas dâ
hilinde alâkalı maddeler değiştirildi, 

Bu kanun lâyihasının, müstacelen ve takdi-
men müzakeresi temennisi ile Umumi Heyetin 
tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Riyasete 
sunulur. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Çankırı 

T. Uygur 

Denizli 
O. Ongan 

Seyhan 
A. Kinik 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Erker 

Zonguldak 
S. DuraU 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak 
kasaba, köy ve arazi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Seyhan, Sanyar, Demirköprü, 
Kemer ve Hirfanlı gibi büyük baraj ve müte-
ferri tesislerinin inşası dolayısiyle arazi ve ev
leri ve köye ait ortamâlı ve tesisleri tamamen 
veya kısmen su altında kalacak kasaba ve köy
lerin başka yerlere nakil ve iskânları ve terk 
ettikleri araziye mukabil mülk sahiplerine arazi 
tahsis, temlik ve tevzii bu kanunun hükümleri
ne tâbidir. 

Göl sahasının hudutları Nafıa* Vekâletince 
tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince na
kil ve iskâna tâbi tutulan göl ve emniyet sahası 
içerisindeki mülk sahiplerine arazileri, köy orta
mâlı ve ey yerleri karşılığı olarak civar mın-
taka içerisindeki mülkiyeti hazineye ait ve ha
zinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arazinin tahsis, temlik ve tevzii alakalı Vekâle

tin göstereceği lüzum ve iş'ara dayanarak Top
rak ve iskân işleri Umum Müdürlüğünce ya
pılır. 

Bu maksat için lüzumlu arazi de satınalına-
bilir. 

MADDE 3. — Göl sahası içerisinde kalacak 
arazi ile tahsis ve tevzi edilecek arazinin mua
deletinin tâyininde kıymet esastır. 

Gayrimenkul sahiplerine terk ettikleri ara
ziye tekabül eden kıymetin muadili değerinde 
arazi verilir. Şu kadar ki, bu maksatla tevzie 
tâbi tutulacak arazinin yüz ölçüsü yüz dönümü 
tecavüz edemez ve Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa göre iskân veya tahsis edilecek vilâyette 
tesbit edilmiş bulunan arazi normundan da aşa
ğı olamaz. 

Arazi sahiplerinin mülklerinin değeri tahsis 
edilecek arazinin değerinden fazla ise bu kısma 
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isabet eden meblâğ alâkalı daire veya müessese 
tarafından ödenir. 

Tevzie tâbi tutulan arazi hak sahiplerine ta
mamen dağıtıldıktan sonra artacak topraklar 
noksan tahsis yapılan şahıslardan istiyenlere j 
verilir ve takdir olunan bedeli ödenecek mablâğ-
dan tenzil olunur. Alâkalılara ödeme yapılmış 
bulunan ahvalde ise ilâveten tevzi edilen arazi 
bedeli geri alınır. 

Binaların kaim bedeli ile her türlü ağaç ve j 
muhdesatm bedelleri takdir edilen kıymet üze- j 
rinden ödenir. Mülk sahiplerinin götürecekleri ; 
enkaz ve karşılık olarak verilen arsa bedeli bun- j 
dan tenzil olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun mucibince nakledi- j 
len köylerde kanunun neşri tarihinden önce en ! 
az bir yıl müstemirren oturmuş olmak şartiyle I 
meskeni olmıyanlardan nakilden itibaren altı j 
ay içinde istiyenlere Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun koyduğu hükümlere göre Hazinece 
borçlandırılmak suretiyle birer dönümlük ev ye
ri verilir. Neticede, 3 ncü maddenin 4 ncü bendi 
hükmünün tatbikinden sonra, artan arazi bu
lunduğu takdirde, bu suretle ev yeri verilenler 
hakkında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE1 5. — Kıymet takdiri, alâkalı Vekâ
letin işarı ve Valiliğin daveti üzerine Maliyeden 
bir, Toprak ve îskân İşleri Dairesinden bir, ma
hallî Tapu Sicil Muhafızlığından bir, Teknik 
Ziraat Müdürlüğünden bir, ilgili daire ve mües
seseden bir, kasaba veya köyün bağlı bulunduğu 
vilâyet çiftçi teşekküllerinden bir ve takdirin ya
pılacağı kasaba Belediye Meclisinden veya köy 
ihtiyar heyetinden iki olmak üzere sekiz kişiden 
mürekkep heyet marifetiyle ve mahallen yapılır. 

Tahsis ve tevzi edilecek arazinin kıymeti be
lediye meclisinden ve köy ihtiyar heyetinden alı
nan mümessiller hariç olmak üzere, aynı heyet 
tarafından takdir olunur. 

MADDE 6. — Valilik; Takdiri Kıymet Ko
misyonunun gideceği mahalleri ve toplanılacak 
günü tesbit ve mahallindeki bir gazetede üç 
gün ara ile iki defa ve gazete çıkmıyan yerlerde 
mûtat usuller dairesinde 10 gün müddetle ilân 
eder. Ayrıca bu ilânın yine mûtat usullerle alâ
kalı köylerde de aynı müddetler içinde yapılma
sı şarttır. îlân keyfiyeti bir tutanakla tesbit olu
nur. 

(Lâyihanın B neı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Takdiri Kıymet Komisyonu, 
muayyen günde mahalline giderek kıymeti tak
dir olunacak arazinin sınırlarını, yüz ölçülerini 
ve değerlerine tesir edebilecek diğer her türlü 
vasıflarını ve o günkü kıymetlerini tesbit eder. 

Bina ve sabit tesislerin değeri, kıymet takdi
rinin yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarına 
göre maliyetlerinden amortisman payı tenzil edil
mekle beraber takdiri kıymet komisyonunun içti
ma ettiği tarihteki emsalinin alelade alım ve sa
tım'rayiçleri de göz önünde tutularak tesbit edi
lir. 

Arazi üzerindeki mahsulün değeri kemal du
rumu nazarı itibara alınarak tesbit ve bundan 
mahsulün idraki zamanına kadar yapılması zaru
ri masraflar tenzil olunur. 

Arazi üzerindeki muhdesatm değerinin tâ
yininde birinci fıkra hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, her türlü gayrimenkul ve muh-
desat için takdir edilen değer, bunların üç yıl
lık iratları vasatisinin on mislini geçemez. 

Kıymeti takdir ollunan gayrimenkullerin 
mevki, hudut, miktar ve mukadder kıymetleri 
ile sahipleri 15 gün müddetle ilân edilir. 

MADDE 8. — Gayrimenkullerin takdir olu
nan bedellerine sahipleri veya alâkalı daire ve
ya müessese tarafından yedinci maddede yazılı 
ilân müddeti zarfında salahiyetli asliye hukuk 
mahkemesine müracaatlla itiraz olunabilir. 

Bu kanuna göre açılacak dâvalar müstacel 
mevaddandır. Bu dâvalardan bir gûna hare 
ve resim alınmaz. 

Tarafların müracaatı halinde asliye hukuk 
mahkemesince üç kişilik bir ehlivukuf heyeti 
teşkil edilir. Hâkim ehlivukuf olarak inşaat ve 
ziraat mühendisleri odalarının namzet listele
rinden birer ve mmtakanm bağlı bulunduğu 
vilâyetin ziraat odasının göstereceği namzet lis
tesinden bir olmak üzere üç kişi seçer. 

MADDE 9. — Arazinin hak rahiplerine tah
sis ve tevziine mütaallik cetvellerin valilikçe 
tasdiki temlik sayılır ve keyfiyet alâkalılara 
tebliğ olunur. 

Tahsis ve tevzi edilen arazi karşılığı olarak 
terk edilen arazinin tapudaki kayıtları alâkalı 
daire veya müessese adına çevrilir, 
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Hak sahiplerine istihkaklar] mukabilinde 
temlik edilecek olan gayrimenkullerin namları
na yapılacak tescilleri tapu hare ve resmine tâ
bi değildir. 

MADDE 10. — tstimllâk edilen gayrimen-
kullere, komisyonca takdir edilen bedelin ban
kaya veya malsandığma yatırılmasını veya 
karşılığında arazi temlikini veya kısmen tem
lik, kısmen bankaya veya malsandığma bede
linin yatırılmasını mütaakıp el konur. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle yapılacak ödemeler alâkalı daire veya mü-
esseseller tarafından karşılanır. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu kanunun 
neşri tarihinden evvel 1295 tarihli menafii umu
miye için istimlâk kararnamesi hükümleri mu

cibince usulüne uygun bir surette tanzim edil
miş takdiri kıymet mazbataları bu kanun hü
kümlerine göre yapılacak ' tahsis muameleleri 
için de muteberdir. Ancak takdir olunan kıy
metlere itiraz edilip de kesinleşmemiş bulunan 
takdiri kıymet mazbataları hükümsüzdür ve 
bunlar hakkında işbu kanuna göre yeniden kıy
met takdiri muamelesi yapılır. 

MADDE İ2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

(Lâyihanın 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(Lâyihanın 13 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

.*.. » > • -

( S. Sayısı : 240 a e k ) 
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Devre : X 
içtima:, 1 S. S A Y I S I : 

Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/148) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2829,1006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Miliî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetince 26 . I I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

3661 sayılı Kanunun ikinci maddesi; rütbelerinin asgari müddetlerini bir misli fazlasiyle tamam-
lıyanlardan bütün terfi şartlarını haiz oldukları halde kadro münhali olmamasından terfi ettiril-
miyen subay ve askerî memurlara bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece maaşı verilme
sini âmir bulunmaktadır. 

Bu suretle albay ve eşidi askerî memurlardan bu kanun hükmü gereğince üst rütbe maaşı 
almakta bulunanların bütün terfi şartlarını tamamlamış olmaları sebebiyle açılan kadro münhalle-
rine terfi ettirilmeleri bir zaruret halini almakta ve kendilerinden sonra terfi sırasına giren üstün 
liyakat sahibi subay ve askerî memurların terfilerine de imkân bırakmamaktadır. 

Bu durum, terfi ile terfih 'in yekdiğerinden ayrılmasını zaruri kılmış olduğundan ehliyet ve liya
katleri üstlerince tasdik edilip bu kanun hükmünden faydalanarak üst rütbe maaşı almakta olan
lar, general, amiral veya eşitliğine yükseltilmedikleri takdirde, general, amiral, veya eşitliğine 
terfi ettirilmeleri için bir hak iddiasında bulunmamaları maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlan
mıştır. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/148 
Karar No. 14 

31 . I . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Zabitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak
kındaki Kanuna Ek 3661 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası Encümenimizde hükümet mümessilleri 
de hazır olduğu halde tetkik edildi. 

Rütbelerinin asgari müddetini bir misli faz-
lasiyle tamamlıyan albayların bir defaya mah
sus olmak üzere üst rütbe maaşı verilmesine 
kanuni hiçbir mâni yoktur. Bu yapılmıyorsa 
sırf kendilerinden sonra terfi sırasına giren 
üstün liyakat sahibi subay ve askerî memurla
rın terfilerine imkân bırakmak düşüncesiyle ol
duğu esbabı mucibede bildirilmektedir. 

Bu mahzuru önlemek için mevcut kanunlar 
çerçevesinde bir tahdit yapmak encümence doğ
ru ve adaletli bulunmamıştır. Bunun yerine ve 
senelerden beri beklenen yeni esaslara müste
nit Terfi ve Personel Kanununun bir an evvel 
getirilerek bunların çerçevesi dâhilinde halle
dilmesi daha muvafık olacağına encümenin ek
seriyetiyle lâyihanın reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğinee Bütçe Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi 
Bolu 

F. Belen 
Kâtip 

Erzincan 
M. R. Sanalan 
Edirne Elâzığ 

K. Yaşınkıltç H. Oöktuğ 
istanbul 

A. F. Cebesoy 
İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
Muhalifim 

yi. M. Tanöver 
Niğde 

yi. TL Ankan 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 

Kocaeli 
Muhalifim 
K. Meriç 

Rize 
K. Balta 
Trabzon 

Muhalifim 
8. Orberk 

M. M. 
Elâzığ 

M. §. Yazman 

Ankara 
S: Kfırtbek 

Erzurum 
/. A. Akdağ 

İstanbul 
Muhalifim 
T. Yazıcı 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Urfa 
8. önhon 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/148 
Karar No. 73 

Yüksek Reisliğe 

13 .IV . 1955 

Zabitan ve Askerî Memurların Maaşatı hak
kındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Millî Mü
dafaa Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 6 . XII . 1954 tarihli ve 71/2829 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ile birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Millî Mü
dafaa ve Maliye vekâletleri mümessilleri hazır 

oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 
Kanun lâyihası; zabitan ve askerî memurla

rın maaşatma dair olan 3661 sayılı Kanunun 
ikinci maddesi hükmüne göre terfihleri maksa
diyle bir üst derece maaşı verilmiş olan albay ve 
eşidi askerî memurların general, amiral ve eşitli
ğine terfi ettirilmeleri için bir hak talebedemi-
yeceklerînin tesbiti maksadiyle sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde yazılı hususat 
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ile vekâlet mümessillerinin vermiş oldukları mü
temmim izahat yerinde-görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve lâyihanın birinci madde
siyle 3661 sayılı Kanunun ikinci maddesine ek
lenen fıkra, aynr hükmü ihtiva etmekle beraber 
ifade bakımından ve lâyihanın mütaakıp yürür
lük maddeleri ise şeklen değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

î. Akçal 

Reis V. 
Balıkesir 
H. tmre 

arz edilmek üzere 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Aydın 
Z. Uray 

Çorum 
3T. Gürsel 
îzmir 

Bt Bilgin 
Muğla 

İV. Poyrazoğlu 
Seyhan 

İV. /. Tolon 
Sivas 

A. özel 8. 
Yozgad 
D. Akbel 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Niğde 
H. A. Göktürk 
Sinob 

N. Sertoğlu S. 
Trabzon 

F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
S. Ataman 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

îçel 
î. Gürgen 

Konya 
B. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Sinob 
Somuncuoğlu 

Van 
K. Yörükoğlu 

Zonguldak 
H. Balık 

( S. Sayısı : 241 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hakkın
daki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyiÛası 

MADDE 1. — Zâbitan, Askerî Memurların 
Maaşatı hakkında 1453 sayılı Kanuna ek 3661 
sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Bu suretle bir üst derece maaşı alan albay ve 
eşitleri; general, amiral veya eşitliklerine terfi 
ettirilmedikleri takdirde bir hak talebedemezler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26 . X I . 1954 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Güm. ve İnh. V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili-
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili ve 

Ziraat V. V. 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekil' . 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
• 8. Yır cali 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavusoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Zâbitan ve Askerî Memurların Maaşatı hakkın
daki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Zâbitan ve Askerî Memurla
rın Maaşatı hakkında 1453 sayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun ikinci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

Bu suretle bir üst derece maaşı almak üst 
rütbeye yükselmeyi tazammun etmez. 

MADDE 2. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

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

( S. Sayısı : 24.1 ) 



Devre : X A ğ f\ 
tçtima: 1 S. S A Y I S I : Z 4 2 

Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kulla
nılacak Yabancı Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapıla
cak Mukaveleler hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba

taları (1/145) 

T. C. 
Başvekâlet 0 . XII . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 2828/B, 1008 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ^Yüksek Reisliğine 

2832 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Dev
let Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler hakkındaki Kanunun birinci mad
desinin tadiline dair olup mezkûr vekâletçe hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinee 15 . XI , 1954 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

2832 sayıh Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Dev
let Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Millî Müdafaa Vekâletiyle bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan ve kullanılacak olan yabancı 
devlet tebaası mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar sürecek mukaveleler akdine Millî 
Müdafaa Vekili.salahiyetli kılınmıştır. Zaruret halinde aynı mukavelelerin beş seneye kadar tem
didinin îcra Vekilleri Heyeti kararma iktiran ettirilmesinin lüzum olmaksızın Millî Müdafaa Ve
kâletinin salâhiyetine bırakılması uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlan
mıştır. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/145 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete Bağ
lı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet 
Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak 
Mukaveleler hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası encümenimiz
de vekâlet mümessilleri de hazır olduğu halde 
görüşüldü. 

Lâyiha aynen ve ittifakla kabul edildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa En. Reisi 
Bolu 

F. Belen 

M. M. 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 

Kâtip 
Erzincan 

M. R. Sanalan 

Ankara 
8. Kurtoek 
Erzurum 

/. A. Akdağ 
İstanbul 
T. Yazıcı 

Kocaeli 
K. Meriç Ş. 

Rize 
K. Balta 

11 .II . 1955 

Ankara 
M. Ergüder 

tmzada bulunamadı 
Edirne 

K. Yalınkılıç 
İstanbul 

A. F. Cebesoy 
Kastamonu 

A. M. Tanöver 
Muş Niğde 
Ağaoğlu Z. tiner 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/145 
Karar No. 72 

13. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete 
Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı 
Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla 
Yapılacak Mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadiline dair mez
kûr vekâletçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 6 . X I I . 1954 tarihli ve 71/2828 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası ile birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla Millî Müda
faa Vekâleti mümessili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

2832 sayılı Kanunun birinci maddesinde; 
Millî Müdafaa Vekâleti ile bu vekâlete bağlı 
teşekküllerde kullanılan veya kullanılacak olan 
yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve us
talarla hükmü üç seneye kadar sürecek muka

veleler akdine Millî Müdafaa Vekilini salahi
yetli kılmakta ve zaruret halinde bu müddetin 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle beş seneye ka
dar çıkarılabileceği tasrih edilmektedir. 

Kanun lâyihası ile tadili istenilen husus, mu
kavele akdi için Millî Müdafaa Vekiline veri
len salâhiyetin, zaruret halinde mukavele müd
detinin İcra Vekilleri Heyetinden karar istih
sal edilmeksizin beş seneye çıkarılmasında da 
istimalini temin maksadına matuf bulunmakta
dır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve hükümet mümessilin
den alınan izahattan sonra maddelerin görü
şülmesine geçilerek başlık şeklen değiştirilmiş, 
birinci madde, üç senelik müddetin zaruret ha-
linda yine doğrudan doğruya Millî Müdafaa 
Vekilince beş seneye çıkarılabilmesi teklif edil-
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diğine göre bu hüküm tay edilerek Millî Mü
dafaa Vekiline doğrudan doğruya hükmü beş 
seneye kadar sürecek mukaveleler akdi salâhi
yetinin verilmesi maddenin tertibi bakımından 
daha isabetli görülmesi üzerine, o şekilde tadi-
len ve mütaakıp yürürlük maddeleri ise şeklen 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek 'Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 

Reis V. 
Balıkesir 
H. îmre 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Ankara 

8. K. Mengü 

Antalya Balıkesir Çorum 
K. Akmanlar S. Yırcalı Y. Gürsel 
Diyarbakır Eskişehir Giresun 

/ . H. Tiğrel A. Potuoğlu M. Şener 
Hatay îzmir Malatya 
Ş. înal B. Bilgin N. Yetkin 
Niğde Ordu Seyhan 

H. A. Göktürk R. Aksoy 8. Ban 
Sinob Sivs 

N. Sertoğlu A. Özel 
Trabzon Trabzon 

*S\ F. Kalaycıoğsu 8. Karayavuz 
Urfa Yozgad Zonguldak 

F. Ergin D. Akbel 8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2832 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâ
lete Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı 
Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Ya
pılacak Mukaveleler hakkındaki Kanunun 1 nci 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2832 sayılı Millî Müdafaa Ve
kâleti ile bu Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kul
lanılacak Yabancı Devlet Tebaasından Mütehas
sıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millî Müdafaa Vekâletiyle bu 
vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya 
kullanılacak olan yabancı devlet tebaasından 
mütehassıs ve ustalarla hükmü üç seneye kadar 
sürecek mukaveleler akdine Millî Müdafaa Ve
kili salahiyetlidir. Zaruret halinde bu müddet 
beş seneye çıkarılabilir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

15 . XI . 1954 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Güm. ve înh. V. V. 
B. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili ve 
Ziraat Vekili V. 

O. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 

C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Millî Müdafaa Vekâleti ile Bu Vekâlete Bağlı 
Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Teba
asından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak 
Mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı Kanunun bi

rinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Millî Müdafaa Vekâ
leti ile Bu Vekâlete Bağlı Teşekküllerde Kulla
nılacak Yabancı Devlet Tebaasından Mütehas
sıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler hakkın
daki 2832 sayılı Kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Millî Müdafaa Vekâletiyle bu 
vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya 
kullanılacak olan yabancı devlet tebaasından 
mütehassıs ve ustalarla hükmü beş seneye kadar 
sürecek mukaveleler akdine Millî Müdafaa Ve
kili salâhivetlidir. 

İKİNCİ MADDE 
den itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihin-

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
memurdur. 
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Devre : X 
içtima: 1 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1/152) 

T. G. 
Başvekâlet 9 . XII. 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2852, 1102 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun /bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 3 . X I I . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
'Â. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1715 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının müddet ve im
tiyazını temdit salâhiyeti, 30 Haziran 1955 tarihinde sona ereceği cihetle; bankaca deruhde edil
miş olan vazife ve hizmetlerin temadisini temin etmek için bu müddetin uzatılması icabeylemek-
tedir. 

Bu münasebetle, her sahada büyük bir süratle inkişaf eylemekte olan iktisadi faaliyetlere 
lâyıkiyle intibak etmiyen hükümlerin tadili ve müessesenin ekonomimize daha şümullü ve mü
essir bir yardımcı olmasını sağlayacak yeni esasların tedvini lüzumlu görülmüştür. 

Memleketin iktisadi yüklenmesine muvazi olarak bütçelerimizin gelir ve giderlerinde her yıl 
kaydedilen mühim inkişaflar, pek tabiî olarak hazine muamelelerini de genişletmiş ve banka 
ile olan hazinedarlık münasebetlerini yeni ve salim esaslara raptetmek lüzumunu ortaya koy
muştur. 

Bu tadillerin ve eklenmesi zaruri sayılan diğer bâzı hükümlerin etraflı olarak izahı, takdim 
edilen lâyihaya göre aşağıda arz edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kuruluşuna dair 11 . V I . 1930 
tarih ve 1715 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2-nci bendi; banka ve imtiyaz müddetini 30 
sene olarak tesbit etmiş ve bitmesine 5 sene kalıncaya, kadar uzatılabileceğini tasrih eylemiştir. 
Bu hükme göre mezkûr temdit salâhiyeti 1955 yılının Haziran ayında nihayete ermektedir. Su
nulan tasarı, bahis mevzuu müddeti 1999 senesi sonuna kadar uzatmayı derpiş etmektedir. 

Lâyihanın mütaakıp maddesi, Merkez Bankasının hazinedarlık muameleleri için hazineye aça
cağı avansa taallûk etmektedir. 

1931 senesinde mer'iyet mevkiine vaz'edilmiş bulunan Merkez Bankası Kanununda, bütçelerimi
zin o tarihlerdeki 165 - 200 milyon liralık umumi hacmi muvacehesinde, hazine muameleleri için 
temin etmiş olduğu imkânlar da mahdut tutulmuş bulunuyordu. 

Ancak, son 4 sene içinde memleketimizde kaydedilen muazzam iktisadi kalkınma ile müterafık 
olarak bütçelerimizin hacmında pek büyük tezayütler kaydedilmiştir. Nitekim bu defa Büyük Millet 
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Meclisine takdim olunan 1955 bütçesinin umumi yekûnu 3 milyar liraya yükselmek suretiyle 1930 
sıralarındaki bütçelerin 15 mislini tecavüz etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan hazine muameleleri, bütçe gelir ve gider yekûnlariyle sıkı bir surette irtibattar 
bulunduğu halde, tadili teklif olunan eski metinde, Merkez Bankasının hazineye açabileceği kısa 
vadeli avansların baliği, bankanın ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnunun % 50 si gibi, mevzu-
la hiçbir alâkası olmıyan donmuş ölçülere raptedilmişti. 

Buna mukabil birçok memleketlerde Merkez Bankalarının hazineye açtıkları avanslara, alâkalı 
devletlerin yıllık bütçelerinin umumi yekûnu esas alınmış bulunmaktadır. Teklif edilen tadil lâyiha
sında bu esaslardan mülhem olarak Merkez Bankasının hazineye açacağı kısa vadeli avansların ba
liği, masraf bütçeleri yekûnunun % 15 i olarak tesbit edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere, 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Merkez 
Bankası, diğer bankalar tarafından tevdi edilecek ticari senet ve vesikaları vâdelerine en çok 90 
gün kalmış olmak şartiyle iskontoya kabul etmektedir. Bu hüküm, ticari muamelelerden zamanımı
za nispetle pek mahdut bir miktarının senetle cereyan ettiği bir devrede derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Aradan geçen çeyrek asra yakın bir müddet zarfında ve hususiyle son yıllarda, bir taraftan 
ticari faaliyetlerde ve umumiyetle ticari itibarda kaydedilen mühim gelişmeler, diğer taraftan ban
kacılığımızda görülen inkişaflar muvacehesinde, bu muamelât hacmi de feyizli bir inkişaf göstermiş 
ve ticari faaliyetlerin her nevi bu suhuletlerden istifade etmeye başlamıştır. Ticari senetlerin ikti
sadi hayatımızda bu suretle şümullü bir vasıta halini alması, Merkez Bankası Kanunundaki 90 gün
lük vâdeyi biraz daha uzatmak lüzumunu ortaya koymuştur. Zikri geçen fıkrada teklif edilen 120 
gün, bu bakımdan pek faydalı bir tedbir olacaktır. 

Lâyihada, 1715 sayılı Kanunun derpiş etmediği iki mühim ihtiyaç da aynı mülâhazalarla göz-
önüne alınmış bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılıyacak kolaylıklardan birincisi, sanayi ve maden 
işleriyle uğraşan hakiki ve hükmi şahısların, ikincisi de küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkül
lerinin 9 aya kadar vadeli senetlerinin iskontoya kabulüdür. Bu hususta tesbit edilen esas, ihtiyaç
lara tekabül etmekle beraber; Merkez Bankasına ait portföylerin başlıca şartı olan seyyaliyet vasfı 
muhafaza edilmek üzere, 120 güne kadar vadeli ticari iskonto cüzdanının nısfına kadar muamele ya
pılmasıdır. ' : ' 

Devlet tahvilleri ile borsada kayıtlı diğer sağlam tahvilâta mukabil avans muameleleri, 1715 sa
yılı Kanunun 40 ncı maddesinde, derpiş olunmuş; ancak bu kanun ile tadillerinin tedvini tarihlerin
de bu tahvilâtın piyasada pek cüzi miktarlara münhasır bulunması karşısında, âzami 158 milyon 
gibi yine mütesallip bir şekil ihtiyar edilmişti. 

Bu defa sunulmuş olan tadil tasarısında, bahis konusu tahvilât mukabilinde bankanın 120 güne 
kadar vadeli ticari senedat cüzdanı yekûnunun üçte biri miktarında avans vermesi esasi kabul 
edilmiştir. 

Diğer taraftan yeni tasarıda Amortisman ve Kredi Sandığının yapacağı tanzim mubayaalarında 
kullanılmak üzere bankanın bu müessseseye de avans vermesi esası derpiş edilmiş ve bunun da limrd 
yine ticari senedat cüzdanının üçte biri olarak tesbit edilmiştir. 

Bundan başka, bankanın mükerrer iskontoya kabul edebileceği poliçelerle teminat olarak alabile
ceği senet ve ticari vesikaların âzami miktarını tesbit eden 48 nci madde hükmü, iktisadi hayatımız
da kaydedilen inkişaf muvacehesinde sermaye ye ihtiyatları yekûnunun % 10 u şeklinde tadil 
edildiği gibi kârın sureti tevziini gösteren 88 nci madde de bugünün icaplarına uygun bir şekilde 
tadil olunmuş ve hissedarlara umumi heyet karariyle ikinci defa olarak % 6 ya kadar bir temettüün 
tevziinden sonra kalacak bakiyenin, diğer birçok memleketlerde olduğu gibi Hazineye verilmesi esası 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın esaslı hükümlerine ait izahlarımız bunlardan ibarettir. Bunların dışında, bankanın 
milletlerarası teşekküllere iştirak edebilmesine, umum müdür muavinlerinin taaddüdüne, kredi kon
trolü bakımından memlekette müesses bankalardan istiyebileceği malûmatı alabilmesine taallûk eden 
hükümler mevcuttur k i ; bunlar da, deruhde eyledikleri vazifeleri hakkiyle görebilmeleri için mer
kez bankalarınca sureti umumiyede kabul edilmiş esaslardandır. 
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Maliye Encümeni mazbata» 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 11 . I » 1955 
Esas No. : 1/152 
Karar No. : 15 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
lâyihası Hükümet temsilcileriyle Merkez Ban
kası Umum Müdürü ve temsilcilerinin iştirak
leriyle Encümenimizde müzakere olundu. 

Teklif edilen talilât ile, 
a) Bankanın banknot ihracı imtiyazının 

muayyen miadı hulul eylemiş olduğundan 1999 
senesi sonuna kadar uzatılması, 

b) Merkez Bankasının Hazineye açabileceği 
kısa vadeli avansın bankanın sermaye ve ihti
yatları yekûnunun % 50 si ile tahdit edilen limi
tinin masraf bütçeleri yekûnunun % 15 i ola
rak tadili, 

c) Bankalar tarafından Merkez Bankasına 
tevdi edilecek ticari senet ve vesikaların rees
konta kabul edilebilmesi için muayyen olan 90 
günlük vâde müddetinin 120 güne çıkarılması, 

d) Sanayi ve Maadin işleri ile uğraşan ha-' 
kiki ve hükmi şahıslarla esnaf ve teşekküllerinin 
9 aya kadar vadeli senetlerinin reeskonta kabulü, 

e) Devlet tahvilleriyle diğer tahvillere kar
şılık avans muamelelerinin 158 milyon gibi belli 
bir'meblâğ üzerinden değil ticari senedat cüz
danı yekûnunun 1/3 ü miktarında Merkez Ban
kasının avans vermesi, 

f) Amortisman ve Kredi Sandığının yapa
cağı tahvil tanzim mubayaalarında kullanılmak 
üzere bankanın bu müesseseye ticari senedat 
cüzdanının üçte biri limiti dâhilinde avans ver
mesi, 

g) Bankanın reeskonta kabul edebileceği 
poliçelerle teminat olarak alabileceği senet ve 
ticari vesikaların yalnız sermayeye inhisar eden 
âzami % 10 miktarın hem sermaye ve hem de 
ihtiyatları ihtiva etmesi, 

h) Hissedarlara umumi heyet karariyle 
ikinci defa olaraka % 6 -ya kadar bir temettüün 
tevziinden sonra bir bakiye kaldığı takdirde bu 
bakiyenin Hazineye verilmesi, 

i) Bankanın birden ibaret olan umum mü

dür muavininin üçe çıkarılabilmesi, 
Gayelerinin istihdaf edildiği anlaşılmıştır. 
1. Bankanın uhdesine muhavvel hizmetlerin 

devamını temin etmek için 1715 sayılı Kanunla 
30 sene olarak verilmiş olan bankmot ihracı im
tiyazı müddetinin bitmesine beş sene kalıncaya 
kadar uzatılabileceğine ve bu müddet de 1955 
yılının Haziran ayında nihayete ereceğine göre 
imtiyaz müddetinin 1999 senesi sonuna kadar 
temdidedilmesi yerinde görülmüştür. 

2. Hazineye Merkez Bankası tarafından açı
lacak avans mer'i kanuna göre sermaye ve ihti
yatının % 50 si ile tahdidedilmiş bulunmakta
dır. Bu esasın kabul edildiği 1*930 senesinde dev
let bütçesinin 200 milyon civarında bulunduğu 
ve bugün ise üç milyara yaklaştığı nazara alı
nırsa sermaye ve ihtiyatın 28 milyon tutan 
% 50 si ile Hazine ihtiyaçlarının karşılanması
na imkân olmadığı kendiliğinden meydana çı
kar. Bütçe gelir ve gider yekûnlariyle yakından 
alâkadar olan Hazine muamelelerinin içinde bu
lunduğumuz iktisadi gelişmemizin gerektirdiği 
şartlar ve hizmet anlayışı karşısında bu sabit ve 
çok cüzi miktar ile tedvirine imkân yoktur. 
Başka memleketlerde bu avans haddinin o mem
leket bütçelerinin % 33 üne kadar yükseldiği 
görülmektedir. Nitekim İtalya'da bu nispet büt
çe yekûnunun % 16,8, Fransa'da %22,7, Fili-
pinde % 15, İsrail'de % 20 ve Kanada'da % 
33,3 raddesini bulmaktadır. Memleketimiz için 
de bu nispetin incimadetmiş sabit ölçülere göre 
değil bütçe rakamlarına istinad etmesi kadar ta
biî bir şey olamaz. Samimî ve denk bütçe esası
na girdiğimiz yeni devirde ise hazine muamelele
rine esas teşkil edecek avansların miktarlarının 
bütçe rakamları üzerinden tesbitinde hiç bir teh
like tasavvur edilemez. Malûm olduğu üzere muh
telif suretlerle hazine kefaletini haiz bonolar çı
kararak idarelerin ihtiyaçlarından artakalan kıs
mının hazinedarlık muamelelerinde kullanılması 
ve hususi kanunlarla bankadan avanslar alına
rak ve hattâ bunların bütçeye gelir kaydedilme-
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si gibi normal olmayan usullerden sarfınazar edi
lerek bu salâhiyetin ihtiyaçla mütenasip olarak 
Merkez Bankası Kanununda açıkça gösterilme
si muamelelerdeki samimiyet bakımından da fay
dalı olacağı tesbit edilmiştir. 525 milyon liralık 
De\let Demiryollarına ait bankadan avans al
mak salâhiyetinden vazgeçilmesi suretiyle hazi
ne muamelelerine muktazi avans ihtiyaçlarının 
teklif edilen esasa göre karşılanması yerinde gö
rülmüştür. 

3. — Bankalar tarafından Merkez Bankasına 
tevdi edilecek ticari senet ve vesikaların reeskon
ta kabul edilmesi için muayyen olan 90 günlük 
müddetin 120 güne çıkarılması hususundaki ta
dil teklifine gelince son yıllarda ticari muamele 
hacminde vâki olan gelişmeler ve ticari senetle
rin iktisadi ve ticari faaliyetlerde mühim bir 
mevki alması bu 90 günlük müddetin biraz da
ha uzatılmasını zaruri kılmıştır. Nitekim yapı
lan tetkiklerimiz neticesinde bu nevi ticari se
netlerin Belçika'da 120, isveç'te ve Norveç'te, 
Kanada'da 180 ve italya'da 120, Mısır'da 360 
gün vade içinde reeskonta arz edildikleri tesbit 
olunmuştur. 

4. —• Sanyi ve maadin işleriyle uğraşanlarla 
küçük sanat erbabı ve esnaf teşekküllerinin 9 
aya kadar vadeli senetlerinin de reeskonte edi
lebilmesinin temini ve bunların 120 güne kadar 
vadeli ticarî iskonto cüzdanının yarısına kadar 
bir hadle tâyini isabetli görülmüştür. 

5. — Devletin iç ve dış borçlarına ilişkin 
tahvillerini tanzim etmek maksadiyle Merkez 
Bankası bünyesi içinde mütalâa edilen Amortis
man Sandığının geçen sene hem hizmet, hem 
menbalar ve hem de teşkilât bakımından takvi
ye edilerek (Amortisman ve Kredi Sandığı) şek
linde yeniden kurulduğu malûmdur. 

Tahvillerin piyasasını tanzim, tevhid, tahvil 
ve tahkimi düyun vazife ve muamelelerini ifa ile 
tavzif edilen bu teşekkülün bahsedilen vazife
leri yapabilmesi için mecbur olursa yani elde 
bulundurduğu likit menbaının kifayetsizliği tak
dirinde bu vaziyet Sandığın tahvil piyasasına 
müdahale etmesine mâni olmamalıdır. Bu nevi 
muameleler muvacehesinde Merkez Bankasından 
yapacağı avanstan Sandığın istifadesi gayesini 
sağlamağa matuf olan 40 ncı madde tadilâtı 
komisyonumuzca isabetli görülmüştür. 

6. — Bankanın reeskonta kabul edebileceği 
poliçelerle teminat olarak alacağı senet ve ti-
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cari vesikaların bugünkü ticari ve iktisadi iş 
hacmimizde görülen inkişaf muvacehesinde yal
nız sermayeye inhisar ettirilmiyerek hem ser
maye ve hem de ihtiyat akçesi mecmuunuıı 
% 10 u olarak tespitindeki tadil teklifi de za
ruri mütalâa edilmiştir. 

7. — Temettüün sureti tevziine gelince : Ta
dilât ile kârın ikinci defa olarak % 6 ya kadar 
bir temettüün tevziinden sonra bir bakiye kal
dığı takdirde bu bakiyenin Hazineye aidiyeti 
temin olunmak istenilmektedir. 

Bu teklif ile mütenazır olarak diğer memle
ket merkez bankalarının kârlarının ne suretle 
tevzi edilmekte olduğu üzerinde durulmuş ve 
Fransa'da % 6 birinci temettüden sonra bakiye
nin hissedarlarla devlet arasında yarı yarıya 
taksim olunduğu, isviçre'de % 5 birinci temet
tüden sonra % 1 ikinci temettü tevzi olunduğu, 
Belçika, Mısır, Pakistan, Kanada, Yugoslavya'
da da fiilen tevzi edilen temettü yüzdelerinin 
1949 ve 1950 devrelerinde % 4 ile % 16 arasın
da bir tehalüf kaydederek takyidedilmekte bu
lunduğu neticesine varılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında ikinci bir temettü tev
ziinden sonra kalacak bakiyenin Hazineye inti
kal ettirilmesini istihdaf eden 88 nei maddedeki 
.tadilât komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Ancak bu münasebtle bankanın hususi ihtiyat 
akçesi yekûnu altı milyona baliğ olduktan sonra 
bu akçelerden sermayeden tahsil edilmemiş yüz
de otuz bakiye hissedarlara mal edilmesi hak
kındaki 3133 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
hissedarlar lehine vaz'edilen hükmün tatbikinin 
tahakkukunun teminini de hatırlatmakta fayda 
mülâhaza edilmiştir. 

8. Umum müdürlüğe üçe kadar muavin 
tâyini hakkındaki teklif uygun görülmüştür. 
Ticari, iktisadi ve sınai gelişmelerimizin Mer
kez Bankası iş hacmini artırdığına şüphe olma
dığı gibi bu tadil ile bir kat daha vus'at ve 
ehemmiyet peyda eyliyeceğine de şüphe edile
mez. Bu vaziyet, dikkat nazarlarını bankanın 
personel statüsüne sevk eylemektedir. Evvelki 
sene bir anonim şirket halinde taazzu eden De
nizcilik Bankası ve geçen sene kurulan Vakıf
lar Bankası kanunlarında bu müessese memur
larının barem kanunları hükümleri dışında bı
rakılmış olması mümasil müesseselerde olduğu 
gibi Merkez Bankası personelinde de bu yeni 
müesseselere doğru bir kayma hareket ve tema-
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yülünü meydana getirmiş ve hassaten hususi 
sektörün bankacılık sahasındaki teknik eleman
ları kendisine celbeylemekte olması bu mevzuun 
bir an evvel lâyik olduğu derecede ehemmiyetle 
ele alınması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 

Bu kanun tadili münasebetiyle Merkez Ban
kası memurlarının barem haricinde bırakılması 
hakkında tasarıya bir kayıt konulması, bu ban
ka gibi anonim şirket halinde idare edilen Em
lâk Kredi ve Ziraat bankalarına yeni bir misal 
teşkil etmekle kalmayıp o istisnanın yarattığı 
mahzurları artıracağı noktasından böyle bir ka
yıt ilâvesinden ise hükümetin ifade ve beyanı 
veçhile umumi barem rejiminde yapılması dü
şünülen umumi tadilâta intizar olunması ve şa
yet yeni Barem Kanunu tasarısının Yüksek Mec
lise sevkı zamanı uzayacaksa bu hususun banka
lar veya Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun yeni baştan tanzimi çalışmalariyle paralel 
olarak daha yakın bir zamanda derpiş edilmesi 
hususunda mazbatamızda-bir temenni izhar edil
mesinde büyük faide ve zaruret olduğu netice
sine varılmıştır.. 

9. Belli başlı zirai ihraç mahsullerimizin sa
tış ve tasfiye müddetleri esasen bir senede kabil 

olabildiğine göre 9 aylık finansman müddeti
nin hiç olmazsa bir seneye çıkarılması ve yine bu 
mahsullerin maliyet fiyatlarının düşük olması 
zarureti muvacehesinde ihraç mahsullerimizde 
reeskont faiz hadlerinin düşük olması hususları
nın da üzerinde durulmaya değer mevzular oldu
ğuna işaretle iktifa edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesinde yazılı asıl ka
nunun 38, 78 ve 88 nci maddeleriyle tasarının 
2 nci maddesinde bâzı ibare değişiklikleri yapı
larak bu değişiklikler mazbatamıza ekli olarak 
takdim edilmiştir. 

Havalesi veçhile Ticaret Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Encümen Reisi 
Ankara 

M. Tarkan 
Afyon K. 
0. Talu 

Erzurum 
8. Erduman 

M. Muharriri 
Hakkâri 
Ü. Seven 

Çankırı 
A. Emrem 

Kocaeli 
N. Akın 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Siird 

M. D. Süalp 

Kâtip 
Kayseri 

//. Kurmel 
Çorum 

§. Gürses 
Mardin 

A. Kalav 

Tokad 
Ö. Sunar 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/152 

Karar No. 22 

11 .11 . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
lâyihası, alâkalı Hükümet ve adı geçen banka 
temsilcilerinin huzuriyle müzakere olundu. 

Lâyihanın derpiş eylemekte olduğu değişik
liklerle : Bankanın 1715 sayılı Kanun gereğince, 
15 . VI . 1955 tarihinde sona erecek olan müddet 
ve imtiyazını temdit salâhiyetini istimal ederek 
bu müddet ve imtiyazın 1999 yılı sonuna kadar 
uzatılması, Bankanın Hazineye açabileceği kısa 
vadeli avansların baliğinin, ödenmiş sermaye ve 
ihtiyatlarının % 50 si gibi sabit bir rakam yeri
ne, masraf bütçeleri yekûnunun % 15 i olarak 

mütehavvil bir ölçüye bağlanması, 1715 sayılı 
Kanunun 38 nci maddesi mucibince vâdesine en 
çok 90 gün kalmış senetlerin muayyen şekil ve 
şartlarla reeskonta kabulü mümkün iken bu müd
detin 120 güne ve muayyen iş ve teşekküllere ait 
senetlerde 9 aya çıkarılması, Devlet tahvilleri ile 
diğer tahviller karşılığında yapılacak avans had-
dinin 158 milyon gibi sabit ve indî bir miktar 
yerine ticari senetler cüzdanının 1/3 ü olarak 
tesbiti, Amortisman ve Kredi Sandığının yapa
cağı tahvil tanzim mubayaalarında kullanılmak 
üzere bu müesseseye yine ticari senetler cüzdanı
nın 1/3 ile mahdut bir kredi açılabilmesi, banka
nın reeskonta kabul edebileceği ve teminat ola-
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rak alabileceği senet ve vesikaların âzami mikta
rının sermaye ve ihtiyatlar yekûnunun % 10 una 
iblâğı, hissedarlara Umumi Heyet karariyle 
ikinci defa olarak % 6 nispetinde temettü tev
zi edildikten sonra kalacak kâr bakiyesinin Ha
zineye intikali, yalnız bir tane olan Umum Mü
dür muavinleri adedinin üçe çıkarılması maksat
larını istihdaf eylemekte olduğu ve ek maddenin 
ise Merkez Bankasını, bankalardan lüzumlu ma
lûmatı alabilmek salâhiyetiyle teçhiz etmekte bu
lunduğu görülmüştür. Verilen izahat neticesin
de bütün bu değişikliklerin ve ilâvenin memleke
timizin iktisadi ve malî bünyesindeki inkişafların 
bankanın bünyesinde ve çalışma tarzında yapıl
masını zaruri kıldığı tadilâtın bir ifadesi olduğu 
kanaatine varılarak maddelere geçilmesine karar 
verildi. 

Kanunun 1 nci maddesinden bir ibare çıka
rılmasına ve muaddel birinci maddenin metinde 
tam olarak yer almasına karar verildi. 

Muaddel 34 ncü madde Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul olundu. 

Muaddel 38 nci maddenin birinci bendinin 
üçüncü fıkrasındaki «senetleri» tâbiri «senetler» 
olarak değiştirilmiş ve bu fıkradaki «Bankalar» 
tâbirinin şümulüne*tlalk Sandıkları ile istanbul 
Emniyet Sandığının da dâhil bulunduğunu ra
porunda tasrih edilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer 
taraftan reeskonta kabul edilecek olan senetlerin 
en çok 120 güne çıkarılmış olan vâdelerinin 
bâzı muamelelerde ve bilhassa tütün gibi ih
racı imal ve ihzar ameliyelerine mütevakkıf 
bulunan ehemmiyetli bâzı ihraç maddelerimi
zin finansmanında ihtiyacı karşılıyamadığı, 
tatbikatta mütemadi tecditlerle hem kanun hük
münün zaruri olarak dolambaçlı bir yoldan ih
lâl olunduğu ve hem de alâkadarların tecdit
ler yüzünden lüzumsuz formaliteler ifasına ve 
fuzulen Damga Resmi ödemiye icbar olunduk
ları görülerek bu gibi ahvalde en çok 9 aya 
kadar giden bir vâde tatbiki hususunda banka 
idare meclisinin salâhiyettar kılınması muva
fık mütalâa olunmuş ve metne bu maksadı te
mine matuf bir cümle eklenmiştir. 

Aynı maddenin 5 nci fıkrası, Maliye Encü
menince tesbit olunduğu şekilde kabul edilmiş
tir. 

Muaddel 40 nci nuadde, hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul olundu. 

Muaddel 45 nci maddenin (a) bendinin ba
şındaki «Merkez Bankasının» tâbiri «Merkez 
Bankalarının» şeklinde tashih olunmuştur. 

Muaddel 48 nci madde, hükümet teklifi veç
hile aynen kabul olunmuş ve muaddel 78 nci 
maddenin son fıkrasındaki «kendine» kelimesi 
«kendisine» şeklinde düzeltilmiştir. 

Muaddel 88 nci madde, hükümet teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun 2 nci maddesi ile 1715 sayılı Ka
nuna eklenen maddede : Banka muamelâtının 
ve eşhasın bankalarla olan münasebetlerinin 
mahremiyeti prensibini imkân nispetinde vika
ye edebilmek maksadiyle bankalardan malûmat 
istemek salâhiyeti Merkez Bankasının, her han
gi bir şubesine değil, münhasıran Umum. Mü
dürlüğüne tanınmış ve toplanacak bu malûmat
tan ancak müşterilerin risk vaziyetleriyle alâka
lı bulunanların diğer bankalara verilebileceği 
kabul, olunmuştur. Madde metninde bu maksat
ları sağılacak tadilât yapılmıştır. 

Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri hükümet tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da işa
ret olunduğu gibi Merkez Bankası muamelâtı 
gün geçtikçe artan bir vüsat ve ehemmiyet kes-
betmektedir. Bankanın tâbi bulunduğu 3659 sa
yılı Kanun muvacehesinde bu muazzam muame
le hacminin kifayetle tedvir edebilecek eleman 
bulunmakta müşkilât çektiği ve hattâ imkânsız
lıklarla karşılaştığı inkâr kabul etmez bir haki
kattir. Bu itibarla encümenimiz Merkez Banka
sı personelinin 3659 sayılı Kanun gibi bugün 
tatbiki imkânı kalmamış olan mevzuat hüküm
lerine tâbi kılınmakta devam olunmaması yolun
da Maliye Encümenince izhar olunan temenniye 
iştirak ve bu mevzuatı ıslah eden yeni lâyiha
nın en kısa bir zamanda Yüksek Meclise takdim 
edileceği hakkında bizzat Maliye Vekili tarafın
dan encümen huzurunda yapılan beyanatı maz
batasına kaydetmeyi lüzumlu görmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur.. 
Ticaret En. Reisvekili 
ve Mazbata Muharriri 

Bursa Afyon Karahisar 
H. Şaman O. Yiğitbaşı 
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Ankara 
H. Bulgurlu 

îmzada bulunamadı 

Bursa 
M. Erdener 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Ankara 
M. Ete 

imzada bulunamadı 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul Kars 
F. Ulaş R. Yalçın 

imzada bulunamadı . imzada bulunamadı 
Kastamonu Ordu 

N. Ş. Nabel M. Yazıcı 
İmzada bulunamadı 

Van 
H. Durmaz 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/152 
Karar No, 74 

14 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiş- . 
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclisçe takdimi icra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . X I I . 1954 . 
tarihli ve 71/2852 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası Maliye ve Ticaret encümen
leri mazbatalariyle birlikte Encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır bulun
duğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de taf-
silen arz ve izah edildiği üzere Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasının imtiyaz müddeti
nin temdidini, süratle inkişaf eden iktisadi fa
aliyetlere daha şümullü ve müessir bir yardım
cı olmasını sağlıyacak hükümlerin tedvinini, 
iktisadi yükselmemize muvazi olarak bütçeleri
mizin varidat ve masraf rakamlarında yıldan 
yıla müşahade olunan mühim artışların Hazine 
muamelelerini de genişletmiş olduğundan ban
ka ile olan hazinedarlık münasebetlerinin yeni 
ihtiyaca cevap verecek esaslara raptedilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Lâyihayı, bidayeten tetkik eden Maliye ve 
Ticaret encümenleri, 1715 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında hükümetçe 
gösterilen mucip sebepleri yerinde görerek, lâ
yihayı, maddelerde bâzı tadilât yapmak sure
tiyle kabul etmişlerdir. 

Lâyiha üzerinde Encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve 1930 senesinde kabul 
edilmiş olan kanunun bugünkü şartlara göre 
tadilini icabettiren hususlar hakkında .Ma
liye Vekilinin verdiği mütemmim izahattan 
sonra lâyihanın esbabı mucibesinde de yazılı 
mütalâalar yerinde görülerek Ticaret Encüme
ninin tesbit etmiş olduğu metin üzerinden mad
delerin görüşülmesine geçilmiş ve Ticaret En
cümeninin hazırlamış olduğu metin şeklen de
ğiştirilmek suretiyle tadili istenilen birinci 
madde Ticaret Encümeninin tadili veçhile ay
nen ve bu lâyiha ile tadil olunan mezkûr kanu
nun muaddel 34 ncü maddesinin (2) numaralı 
bendi ile Hazine avansı verilmesi hakkındaki 
hükmün aynı kanunun 14 ncü maddesine ilâve
si zarureti muvacehesinde bu hüküm 14 ncü 
maddeye ilâve edilmek suretiyle 14 ncü madde 
Encümenimizce lâyihaya tadilen eklenmiştir. 

1715 sayılı Kanunun muaddel 34 ncü mad
desinin (2) numaralı bendi hükümetin teklifi 
veçhile aynen, muaddel 38 nci maddesinin (1) 
numaralı bendinden Ticaret Encümenince tü
tün mahsulünün ihracını kolaylaştırmak mak-
sadiyle ilâve olunan kayıt çıkarılmak suretiyle, 
(5) numaralı bendi ise Ticaret Encümeninin 
tadili veçhile 40 ncı maddesi tadilen, 45 nci 
maddesi Ticaret Encümeninin değiştirdiği şe
kilde, 48 nci maddesi hükümetin teklifi veç
hile aynen, 78 nci maddesi Ticaret Encümeni
nin tadili veçhile ve 88 nci maddesi vuzuh ver-
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mek bakımından kelimeler ilâvesiyle ve niha
yet Ticaret Encümeninin tadilen kabul etmiş 
olduğu ek madde aynen ve yürürlük maddeleri 
ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul olunan 
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize Balıkesir 

/ . Akçal H. îmre 
Mazbata M. 

istanbul Afyon K. 
/ / . Hüsman A. Demirer 

Afyon K. Ankara Antalya 
M. Â. Ülgen §. K. Mengü K. Akmantar 

Aydın Balıkesir Balıkes'r 
Z. TJray M. H. Timurtaş S. Yırcah 

Çankırı Çoruh 
T. Uygur Y. Gümüşe! 

imzada bulunamadı 
Eskişehir içel izmir 

A, Potuoğlu î. Gürgen B. Bilgin 
Kırklareli Konya 
Ş. Bakay M. Bağrıaçık 

imzada bulunamadı 

Konya Muğla Niğde 
R. Birand N. Poyrazoğlu H, A. Göktürk 

Ordu Seyhan 
R. Aksoy N. I. Tolon 

imzada bulunamadı 
Sinob Sinob 

Soz hakkım mahfuzdur S. Somuncuoğlu 
N. Sertoğlu 

Sivas Tokad . 
A. özel 1. Baç 

Urfa Yozgad 
Söz hakkım mahfuzdur D. Akbel 

F. Ergin 
Zonguldak Zonguldak 
8. Ataman H. Balık 

Tütün gibi ihracı imal ve ihzar ameliye
lerine mütevakkıf bulunan ehemmiyetli bâzı 
ihraç maddelerinin finansman ihtiyacını esas
lı bir şekilde karşılamak üzere Ticaret Encü
menince 38 nci madde sonuna ilâve edilen 
cümlenin metinden çıkarılmasına muhalifiz. 

Çorum Mebusu Trabzon Mebusu 
Y. Gürsel 8. F. Kalaycıoğlu 
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İÛ 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhwiyeti Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka

nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. —- 1715 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun 1 nei mad-
sinin 2 nci bendi, 34 ncü maddesinin 2 nci, 88 
nci maddesinin 1 ve 5 nei fıkraları ile 40, 45, 
48, 78 ve 88 nci maddeleri 
değiştirilmiştir: 

aşağıdaki şekilde 

«Madde 1. — Bent 2. Bankanın ve baııkı-
not ihracı imtiyazının müddeti, 1999 senesi so
nuna kadar devam eder.» Bu imtiyazın müddeti 
bitmesine beş sene kalıncaya kadar temdidedi-
lebilir. 

«Madde 34. — Fıkra 2. Banka, miktarı cari 
yıl masraf bütçeleri yekûnunun yüzde on be
şini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli bir 
avans hesabı açar. Bu avans hesabına tatbik 
edilecek faiz nispeti, Hazine ile banka arasında 
kararlaştırılır. 

Bankanın bu avans mukabilinde yapabile
ceği emisyon miktarı, hesabın borç bakiyesini 
geçemez.» 

«Madde 38. — Fıkra 1. Banka, asgari üç. 
imzayı ihtiva eylemek ve vâdelerine en çok 120 
gün kalmış olmak şartiyle bankalar tarafın
dan tevdi edilecek ticari senet ve vesikaları 
iskonto edebilir. İmzalardan biri yerine sigorta 
poliçeleriyle beraber olmak üzere emtiaya veya 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Ka

nuna Bir Madde Eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

«Madde 1. — Hükümetin «1» nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

34 ncü maddesi 

Madde 38. — 
Fıkra 1. Banka, asgari üç imtiyazı ihtiva 

«ylemek ve vâdelerine en çok 120 gün kalmış 
olmak şartiyle bankalar tarafından tevdi edi
lecek ticari senet ve vesikaları iskonto edebilir. 
İmzalardan biri yerine sigorta poliçeleriyle be-
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TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun 1 nci maddesi, 
34 ncü maddesinin 2 nci, 38 nci maddesinin 1 ve 
5 nci fıkraları ile 40, 45, 48, 78 ve 88 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türkiye'de banknot ihracı imtiya
zını münhasıran haiz olmak üzere Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası unvanı altında anonim 
şirket olarak bir banka tesis edilmiştir. 

Bankanın bu banknot ihracı imtiyazının müd
deti, 1999 senesi sonuna kadar devam eder. Bu 
imtiyazın müddeti, bitmesine beş sene kalıncaya 
kadar temdit edilebilir. 

Madde 34. — Hükümetin 34 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Fıkra i. «Banka, asgari üç 
imz.ayı ihtiva eylemek ve vâdelerine en çok 120 
gün kalmış olmak şartiyle bankalar tarafından 
tevdi edilecek ticari senet ve vesikaları iskonto 
edebilir. İmzalardan biri yerine sigorta poliçele-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 11 . VI . 1930 tarihli ve 1715 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — Ticaret Encümeninin hazırladı
ğı birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2315 sayılı Ka
nunla değiştirilen 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 14. — İstikrar Kanununun meriyete 
vaz'ma kadar banka 5 nci madde mucibince uh
desine aldığı evrakı nakdiye miktarını artırmı-
yacaktır. Ancak altın ve döviz iştirasına, ticari 
ve zirai senetlerin iskontosnna, hazineye avans 
verilmesine ve senedat ve tahvilât mukabili kre
di ve avanslara dair 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 
40 nci maddelerde gösterilen şartlar ve hadler 
dahilindeki emisyon bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3492 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin (2) numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Hükümetin tesbit etmiş olduğu (2) nu
maralı fıkra aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 3492 sayılı Ka
nunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 ve 5 nu
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

I. Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek 
riyle beraber olmak üzere emteaya veya malısın- ! ve vâdelerine en çok (120) gün kalmış olmak 
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mahsule mütaallik depo makbuzu veya varant 
gibi teminat dahi kabul edilebilir. Bu takdirde, 
emtia ve mahsulün kolaylıkla satılabilir nevi
den olmaları ve kıymetlerinin, senet baliğinden 
bankanın tâyin edeceği nispetlerden fazla bu
lunması şarttır. Şu kadar ki, tâyin edilecek nis
petler % 10 dan az olamaz. 

Banka, muteber addettiği iki imza ile de is-
tisnaen iktifa. edebilir. 

Sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki ve 
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz 
edilecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, 
esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçla
rını karşılamakla kanunen tavzif edilmiş 
bulunan bankalar tarafından tevdi olunacak 
senetleri de; vâdelerinin hululüne en çok î) ay 
kalmış olmak kaydiyle, yukardaki şekil ve şart
lar dâhilinde iskontoya kabul edilebilir. Ancak, 
bu bentte zikri geçen senetlerin mecmuu, işbu 
fıkrada yazılı 120 güne kadar vadeli iskonto 
cüzdanının hafta sonu vaziyetindeki yekûnunun 
% 50 sini geçemez.» 

Fıkra 5. «Yukardaki fıkralarda zikredilen 
kayıt ve şartlar mahfuz kalmak üzere banka 
iskonto etmek salâhiyetini haiz olduğu senetler 
ile Hazine bonoları üzerine avans vermek hak
kına da sahiptir.» 

Madde 40. — «a) Banka devlet tahvilleriy
le borsada kayıtlı diğer sağlam tahvilâta muka
bil, borsa değerlerinin en çok % 80 i nispetin
de ve 120 gün vâde ile bankalara avans vere
bilir. Ancak işbu muameleler dolayısiyle yapı
lacak emisyon miktarı, 38 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli senet
ler yekûnunun üçte birini geçemez. 

b) Banka, Amortisman ve Kredi Sandı
ğına, ihraç fiyatına geçmiş günler faizinin ilâ
vesiyle bulunacak değerlerini aşmamak kaydiy
le, yapacağı devlet tahvilleri mubayaasında kul
lanılmak üzere, 120 gün vâde ile bu tahviller 
mukabilinde mubayaa kıymeti üzerinden ve Ma
liye Vekâleti ile banka arasında kararlaştırıla
cak faizle avans verebilir. 

(S. Sa; 

Mal. E. 

raber olmak üzere emtiaya veya mahsule mü
taallik depo makbuzu veya varant gibi temi
nat dahi kabul edilebilir. Bu takdirde, emtia 
ve mahsulün kolaylıkla satılabilir neviden ol
maları ve kıymetlerinin, senet baliğinden ban
kanın tâyin edeceği nispetlerden fazla bulun
ması şarttır. Şu kadar ki; tâyin edilecek nis
petler % 10 dan az olamaz. 

Banka, muteber addettiği iki imza ile de is-
tisnaen iktifa edebilir. 

Sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki 
ve hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz 
iedilecek ticari senetleri ile, küçük sanat erba
bı, esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaç
larını karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bu
lunan bankalar tarafından tevdi olunacak se
netleri de; vâdelerinin hululüne en çok 9 ay kal
mış olmak kaydiyle, yukardaki şekil ve şartlar 
dâhilinde is'kontoya kabul edilebilir. Ancak, 
bu bentte zikri geçen senetlerin mecmuu, iş
bu fıkrada yazılı 120 güne kadar vadeli iskon
to cüzdanının hafta sonu vaziyetindeki yekûnu-
nunun % 50 sini geçemez. 

Fıkra 5. «Yukardaki fıkralarda zikredilen 
kayıt ve şartlar mahfuz kalmak şartiyle ban
ka iskonto etmek salâhiyetini haiz olduğu se
netler ile hazine bonoları üzerine avans vermek 
hakkına da sahiptir.» 

Madde 40. — Hükümetin 40 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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le mütaallik depo makbuzu veya varant gibi te
minat dahi kabul edilebilir. Bu takdirde, emtia 
ve mahsulün kolaylıkla satılabilir neviden olma
ları ve kıymetlerinin, senet baliğinden bankanın 
tâyin edeceği nispetlerden fazla bulunması şart
tır. Şu kadar ki, tâyin edilecek nispetler % 10 
dan az olamaz. 

Banka, muteber addettiği iki imza ile de is-
tisnaen iktifa edebilir. 

Sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki ve 
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi
lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es
naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan 
bankalar tarafından tevdi olunacak senetler de t 

vâdelerinin hululüne en çok 9 ay kalmış olmak 
kaydiyle, yukardaki şekil ve şartlar dâhilinde is-
kontoya kabul edilebilir. Banka idare meclisi, ih
racı imâl ve ihzar ameliyelerine mütevakkıf olan 
bâzı maddelere ait senetlerden vâdelerine en çok 
dokuz ay kalmış olanların da ayni şekil ve şart
larla kabulüne karar verebilir. Ancak, bu bentte 
zikri geçen senetlerin mecmuu, işbu fıkrada ya
zılı 120 güne kadar vadeli iskonto cüzdanının 
hafta sonu vaziyetindeki yekûnunun % 50 sini 
geçemez.» 

Fıkra 5. Yukardaki fıkralarda zikredilen 
kayıt ve şartlar mahfuz kalmak şartiyle banka 
iskonto etmek salâhiyetini haiz olduğu senetler 
ile Hazine bonoları üzerine avans vermek hak
kına da sahiptir.» 

Madde 40. — Hükümetin 40 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

13 — 
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şartiyle bankalar tarafından tevdi edilecek tica
ri senet ve vesikaları iskonto edebilir, imzalar
dan biri yerine sigorta poliçeleriyle beraber ol
mak üzere emtiaya veya mahsule mütaallik de-

j po makbuzu veya varant gibi teminat dahi ka-
j bul edebilir. Bu takdirde, emtia ve mahsulün 

kolaylıkla satılabilir neviden olmaları ve kıy
metlerinin, senet baliğinden bankanın tâyin ede
ceği nispetlerden fazla bulunması .şarttır. Şu ka
dar ki, tâyin edilecek nispetler % 10 dan az ola
maz. 

Banka, muteber addettiği iki imza ile de is-
tisnaen iktifa edebilir. 

Sanayi ve maden işleriyle uğraşan hakiki ve 
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi
lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es
naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçları
nı karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan 
bankalar tarafından tevdi olunacak senetler de, 
vâdelerinin hululüne en çok (9) ay kalmış ol
mak kaydiyle, yukardaki şekil ve şartlar dâhi
linde reeskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bent
te zikri geçen senetlerin mecmuu, (120) güne 
kadar vadeli reeskont cüzdanının hafta sonu va
ziyetindeki yekûnunun % 50 sini geçemez. 

5. Ticaret Encümeninin tesbit etmiş .oldu
ğu (5) numaralı bendi kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 2748 sayılı Ka
nunla değiştirilen 40 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : . 

Madde 40. — a) Banka devlet tahvilleriy
le borsada kayıtlı diğer sağlam tahvilâta muka
bil, borsa değerlerinin en çok % 80 ni nispetin
de ve (120) gün vâde ile bankalara avans ve
rebilir. Ancak işbu muameleler dolayısiyle ya
pılacak emisyon miktarı, 38 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı (120) güne kadar vadeli senet
ler yekûnunun üçte birini geçemez. 

b) Banka, Amortisman ve Kredi Sandığı
na yapacağı devlet tahvilleri mubayaasında 
kullanılmak üzere (120) gün vâde ile ve bu 
tahviller mukabilinde, tahvillerin ihraç fiyatı
nı aşmamak kaydiyle ve Maliye Vekâleti ile 
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Şu kadar ki, açacağı işbu avansla, bunun 
mukabilinde yapacağı emisyon miktarı, 38 nci 
maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı 120 güne 
kadar vadeli senetler yekûnunun üçte birini ge
çemez. 

Madde 45. — «Bu kanunla tasrih edilen hu
suslar dışında banka, kendi nam ve hesabına 
hiçbir iş ve ticaret yapamıyacağı gibi, başka 
şirket ve müesseselere de iştirak edemez ve ken
di hisse senetleri dâhil, hiçbir hisse senedi satm-
alamaz. 

Ancak banka, 
a) Merkez Bankasının katıldığı milletler

arası malî teşekküllere hükümetin muvafakati 
ile hissedar olabilir; 

b) Kendi işleri için lüzumlu olan gayri-
menkullere tasarruf edebilir; 

c) Kendi bankmotlarmı tabeylemek üzere 
matbaa tesis edebilir. Bu matbaada, bedeli mu
kabilinde bankmot, hisse senedi, tahvil, pul ve 
kıymetli kâğıt da basılabilir.» 

Madde 48. — «Banka kendi sermayesi ile 
ihtiyat akçelerinin yekûnunun % 10 nunu teca
vüz eden miktarda bir meblâğı ihtiva eden bir 
poliçeyi mükerrer iskonto edemiyeceği gibi bu 
miktarı aşan senet ve ticari vesikayı teminat 
olarak da kabul edemez.» 

Madde 78. — «Bankanın üçe kadar umum 
müdür muavini olup, bunlar da umum müdür 
gibi tâyin olunurlar. Muavinler temettüe iştirak 
edemezler; memur veya bir banka veya şirket
te idare meclisi âzası ve vazifeleri devam ettiği 
müddetçe hissedar dahi olamazlar. 

Umum Müdürün gaybubetinde, tâyin edece
ği muavin kendine vekâlet eder.» 

Madde 88) Bankanın temettüleri şu suret
le tevzi edilir : 

Yüzde yirmi ihtiyat akçesine; 
Yüzde 6, hisse senetlerinin nominal kıymet

leri üzerinden ilk temettü hissesi olarak hisse
darlara ; 

Yukarıki yüzdelerin tenzilinden sonra kalan 
miktardan âzami % 5 i aylıklarının ( % 1 0 -
% 100) ü nispetinde memurlara ve yüzde onu da 

Mal. E. 

Madde 45. — Hükümetin 45 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Hükümetin 48 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Hükümetin 78 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 88. — «Bankanın temettüleri şu suretle 
tevzi olunur: 

Yüzde yirmi ihtiyat akçesine; 
Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üzerin

den % 6 ilk temettü hissesi olarak hissedarlara; 
Yukardaki yüzdeler tutarının tenzilinden son

ra kalan miktardan âzami % 5 i aylıklarının 
(% 10 - % 100) ü nispetinden memurlara ve 
yüzde onu da fevkalâde ihtiyat akçesine; 
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Madde 45. — Bu kanunla tasrih edilen hu
suslar dışında Banka, kendi nam ve hesabına 
hiçbir iş ve ticaret yapamıyacağı gibi, başka 
şirket ve müesseselere de iştirak edemez ve ken
di hisse senetleri dâhil, hiçbir hisse senedi satm-
alamaz. 

Ancak Banka, 
a) Merkez Bankalarının katıldığı Milletler

arası malî teşekküllere Hükümetin muvafakati 
ile hissedar olabilir; 

b) Kendi işleri için lüzumlu olan gayri-
menkullere tasarruf edebilir; 

c) Kendi bankınotlarını tabeylemek üzere 
matbaa tesis edebilir. Bu matbaada, bedeli mu
kabilinde bankmot, hisse senedi, tahvil, pul ve 
kıymetli kâğıt da basılabilir. 

Madde 48. — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Bankanın üçe kadar Umum 
Müdür Muavini olup, bunlar da Umum Müdür 
gibi tâyin olunurlar. Muavinler temettüe işti
rak edemezler; memur veya bir banka veya 
şirketten îdare Meclisi âzası ve vazifeleri de
vam ettiği müddetçe hissedar dahi olamazlar. 

Umum Müdürün gaybubetinde, tâyin ede
ceği muavin kendisine vekâlet eder. 

Madde 88. — Hükümetin 88 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S, 
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I banka arasında kararlaştırılacak faizle avans 
verebilir. 

I ' Şu kadar ki açacağı işbu avansla bunun 
mukabilinde yapacağı emisyon miktarı, 38 nci 
maddenin (1) numaralı bendinde yazılı (120). 
güne kadar vâdçli senetler yekûnunun üçte bi
rini geçemez. 

MADDE 6. —• Aynı kanunun 45 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 45. — Ticaret Encümeninin tadili 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 48 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 48. — Lâyihanın 48 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 78 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 78. — Ticaret Encümeninin tadili ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 88 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 88. — Bankanın temettüleri §u su
retle tevzi olunur : 

Yüzde yirmi ihtiyat akçesine; 
Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üze

rinden % 6 nispetinde ilk temettü hissesi olarak 
hissedarlara; 

t W ) 
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fevkalâde ihtiyat akçesine; 
Umumi Heyet karariyle âzami % 6, hisse se

netlerinin nominal kıymetler üzerinden ikinci^ 
temettü hissesi olarak hissedarlara; 

Bu tevziden sonra bir bakiye kaldığı takdir
de bu bakiye Hazineye verilir. 

MADDE 2. — «1715 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — «Banka, Türkiye'de faaliyet
te bulunan bankalardan kredi, döviz ve diğer 
muamelelerine ait her türlü malûmatı ve müş
terilerinin risk vaziyetlerini talep ve bunlar 
hakkında ilgili bankaları tenvir edebilir. 

Bankalar, istenilen malûmatı vermek mecbu
riyetindedirler.» 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
meriyete girer. 

tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 3 . X I I . 1954 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili ve 

Güm. ve înh. Vekili V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
/ / . Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcdlı 

G. ve inhisarlar Vekili 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
F. Çelikbas 

Mal. E. 

Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üzerin
den umumi heyet kararı ile âzami % 6 ikinci te
mettü hissesi olarak hissedarlara; 

Bu tevziden sonra bir bakiye kaldığı takdir 
de bu bakiye Hazineye verilir. 

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

Ek Madde 1. — Banka, Türkiye'de faali
yette bulunan bankalardan kredi, döviz ve diğer 
muamelelerine ait her türlü malûmatı ye müşte
rilerinin risk vaziyetlerini talep ve bunlar hak
kında ilgili bankaları tenvir edebilir. 

Bankalar, istenilen bu malûmatı vermek mec
buriyetindedirler. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — 1715 sayılı Kanuna aşağıda
ki madde eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Banka Umum Müdürlü
ğü, Türkiye'de faaliyette bulunan Bankaların 
kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her 
türlü malûmatı ve müşterilerinin risk vazi
yetlerini talep ve bu risk vasiyetleri hakkın
da ilgili Bankaları tenvir edebilir. 

Bankalar, istenilen malûmatı vermek mec
buriyetindedirler. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Yukardaki yüzdeler tutarının tenzilinden 
sonra kalan miktardan âzami % 5 i aylıklarının 
(% 10 - % 100) ü nispetinden memurlara ve 
yüzde onu da fevkalâde ihtiyat akçesine; 

Hisse senetlerinin nominal kıymetleri üze
rinden Umumi Heyet kararı ile âzami % 6 nis
petinde ikinci temettü hissesi olarak hissedar
lara ; 

Bu tevziden sonra bir bakiye kaldığı takdir
de bu bakiye Hazineye verilir. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

Ek Madde — Ticaret Encümeninin tadili 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

« • » 
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Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Belediye Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5669 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encü

menleri mazbataları (2/91) 

19 . I . 195S 

BÜyÜk Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

5Ö69 sayılı Kanuna ek kanun teklifini ilişik olarak arz ediyorum. Gereken muamelenin yapılması
na delâletinizi rica ederim. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

5545 sayılı Milletekilleri Seçimi Kanunun 35 nci maddesini tadil eden 6428 sayılı Kanunda 
«Belediye reislerinin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine 
veya ara seçimlerinin vaktinden evvel yapılmasına karar verilmesi halinde ise yenilenmenin ve kara
rın ilânından başlayarak 7 gün içinde istifa etmedikçe vazifeli bulundukları seçim çevresinden adaylık
larını koyamıyacakları, aday gösterilemiyecekleri ve seçilemiyecekleri» sarahaten yazılı bulunmasına 
ve 5669 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde Belediye meclisi seçimlerinin de 5545 sayılı Kanunun 
2, 3, 4, 5 ve 6 nci kısımlarında yazılı hükümlerin kıyas yoliyle tatbik edileceğinin ifade edilmiş bu
lunmasına ve mezkûr 35 nci madde de 5545 sayılı Kanunun 3 ncü kısmında yer almış bulunduğuna 
göre Belediye seçimlerinde hiçbir belediye reisinin iki ay önce istifa etmedikçe belediye meclisine 
aday olamıyacağı ve âza seçilemiyeceği aşikârdır. Bu hal ise belediye meclisine âza olmak istiyen 
bütün belediye reislerinin iki ay önce istifasını zaruri kılacaktır. Ki bunun memleket çapında tev-
lidedeceği mahzurlar izahtan vareste bulunmaktadır. Bu mahzuru önlemek maksadiyle ilişik kanun 
teklifimi arz ediyorum. 

DENİZLİ MEBUSU BAHA AKŞİT'İN KANUN 
TEKLİFİ 

MADDE 1. — Belediye Meclisi seçimlerinde, 
belediye reisleri kendi seçim çevresinden aday
lıklarını koyabilmeleri, aday gösterilebilmeleri 
ve seçilebilmeleri için istifa etmeye mecbur de
ğillerdir. 

5669 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 

meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti tatbik eder. 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/91 
Karar No. 25 

23 . II . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Belediye Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5669 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi, hükümet mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde müza
kere edildi. 

Teklifin 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun tadiline mütedair bulunan 6428 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesinin 7 nci fıkrasın
da «Belediye reislerinin genel veya seçimlerin 
başlangıcından iki ay önce... istifa etmedikçe 
vazifeli bulundukları seçim çevresinden adaylık
larını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçi
lemezler» hükmünün bulunması ve belediye ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 
5669 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinde «Be
lediye Kanunundaki seçme ve seçilme nitelik
leri hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere 
adaylık ve saire hakkında 5545 sayılı Milletve
killeri Seçimi Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 nci kı
sımlarında yazılı hükümler kıyas yoliyle uygu
lanır.» denilmesinden dolayı belediye meclisine 
âza olmak için adaylığını koyacak olan belediye 
reislerinin seçimden iki ay önce istifaları icab-
edeceği zehabına kapılarak yapıldığı anlaşıl
mıştır. 

Hlabuki, yukarda da zikrolunduğu üzere 
5669 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinde fil
hakika 5545 sayılı Kanunun adaylığa müteallik 
hükümlerinin belediye meclisi seçimlerinde de 
uygulanacağı ve 6428 sayılı Kanunla değişen 
35 nci maddesinin 7 nci fıkrasında belediye re
islerinin o yerden aday olmak ve seçilmek için 
iki ay evvel istifa etmeleri lâzımgeldiği yazılı 
ise de 5669 sayılı Kanunun ek ikinci maddesin
de Belediye Kanunundaki seçme ve seçilme ni
telikleri saklı kalmak üzere 5545 sayılı Kanu
nun adaylığa ait hükümlerinin kıyas yoliyle uy
gulanacağı münderiç_ bulunmasına ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun belediye meclisine 
âza intihabolunma şartlarına ait 24 ncü mad

desinde ise böyle bir istifa şartı bulunmasına 
ve nitekim, bugüne kadarki tatbikatın da bu 
yolda her hangi bir ihtilâf olmadığının öğrenil
mesine ve 5669 sayılı Kanunun ek ikinci mad
desindeki hükmün Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin haricinde kalan ve 5545 sayılı Ka
nunda ifade edilen; siyasi partilerin aday gös
termeleri, adaylıkların ilânı bunlara itiraz olu
nabilmesi gibi hususları kasdettiği aşikâr bulun
masına binaen bu hususu tasrih eden bir kanun 
tedvinine lüzum bulunmadığı neticesine varıla
rak teklifin reddine karar verildi. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Encümen Reisi Reisvekili 
Edirne Ankara 

R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu 
M. M. Kâtip 
îzmir Kocaeli 

P. Arat 8. Yalım 
Amasya Amasya Çoruh 
K. Eren M. Zeren Z. Ural 
Denizli Kastamonu Konya 

Muhalifim S. Çağlar M. Keskin 
A. H. Sancar 
Konya Muğla Niğde 

M. R. özal (Muhalefet şerhi C. Kavurmacıoğlu 
ilişik) 

Y. Başer 
Samsun Seyhan Sivas 

M. özkefeli A. Kınık Muhalifim 
E. Damalı 

Trabzon Uşak Van 
P. Sanaç Y. Aysal M. Görentaş 

Muhalefet şerhi 
5669 sayılı Kanunla Belediye Kanununa 

ek olarak kabul edilen ikinci maddesi, adaylık 
hususunda 5545 sayılı Kanunun 35 nci mad
desinde yazılı adaylık hükümlerinin kıyas yo
liyle tatbik edileceğini göstermekte ve mezkûr 
maddede belediye reislerinin seçimlere takad-
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düm eden muayyen süre evvel istifa etmesini 
şart kılmakta bulunmasına, halbuki belediye 
reislerinin belediye seçimlerine takaddüm eden 
devrede istifa etmesini icabettirecek hiçbir se
bep mevcut olmamasına göre bu hususta mev

zuatın açıklığı yüzünden yeni bir hüküm vaz'-
etmek zaruridir, kanaatindeyim. Bu sebepten 
redde açıkça muhalifim. 

Muğla 
Y. Ba§er 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No : 2/91 
Karar No. 35 

U . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in Belediye Kanu
nuna Bâzı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanu
nun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 5669 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası 23 . I I . 1955 gününde Riya
setten encümenimize tevdi edilmiş olmakla hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Teklif sahibi encümenimizde vermiş olduğu 
izahattan 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun Tadiline Mütedair bulunan 6428 sayılı 
Kanunun 35 nci maddesinin 7 nci fıkrasında 
«Belediye reislerinin genel veya ara seçimlerin 
başlangıcından iki ay önce istifa etmedik
çe vazifeli bulundukları seçim çevresinden aday
lıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler.» hükmünün bulunması ve Belediye 
Kanununa Bâzı Maddeler Eklenmesine ve bu 
Kanunun Bâzı Maddelerinin Kaldırılmasına da
ir olan 5669 sayılı Kanunun ek ikinci madde
sinde' «Belediye Kanunundaki seçme ve seçilme 
nitelikleri hakkındaki hükümler saklı kalmak 
üzere adaylık ve saire hakkında 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 neı 
kısımlarında yazılı hükümler kıyas yoliyle uygu
lanır.» denilmesinden dolayı belediye meclisine 
âza olmak için adaylığını koyacak belediye re
islerinin iki ay önce belediye reisliğinden istifa 
edecekleri yolunda bir düşünce mevcut olduğun
dan bu tereddüdün izalesi maksadiyle mezkûr 
kanun teklifini yaptığını ifade etmiş bulunmak
tadır. 

Yapılan müzakere neticesinde 1950 de mev

cut kanunlar muvacehesinde belediye seçimleri
nin yapıldığı ve geçmiş bulunan bu tatbikat 
devresinde kanun metninden teklif sahibinin an
ladığı mâna hiçbir suretle istihracedilmediği ve 
esasen de 5669 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
Belediye seçimlerindeki seçme ve seçilme niteliği 
mahfuz tutulmuş ve böylece Milletvekili Seçimi 
ile Belediye seçimlerindeki hususi ahval bu şe
kilde birbirinden tefrik edilmiş ve ancak seçime 
mütaallik müşterek hususlar 6428 sayılı Kanun
da derpiş edilmiş olup mevcut kanun hükümle
rinden belediye seçimlerinde belediye reislerinin 
yeni belediye seçimlerine iştirak ve şehir mecli
sine adaylığını koyabilmek için muayyen bîr müd
det evvel istifası mânasını çıkarmaya imkân ol
madığına göre esasen kanun metninden çıkarıla-
mıyan bir mânayı yeni bir kanun ile tasrih etme
ye lüzumu hukuki mevcut olmadığından Hükü
met mümessillerinin de bu yoldaki mütalâa ve 
beyanlarından sonra Denizli Mebusu Baha Ak
şit'in Belediye Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına dair 5669 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi encümenimizde reddedilmiş ve belediye se
çimlerinin yaklaşmış bulunması hasebiyle tered
düdün bîr an evvel izalesi için müstacelen ve tak-
dimen görüşülmesine de karar verilmiş olmakla 
Umumi Heyete sunulmak üzere Riyasete arz ve 
takdim olunur. 

Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri 
Konya Manisa 

Et. özyörük Ş, Ergin 
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Kâtip 

Zonguldak 
N.' Kirişçioğlu 

Antalya 
E. Karan 
Çanakkale 
8. Sezgin 
Erzincan 

Amasya 
/. Olgaç 

Aydın 
N. Geveci 

Çorum 
M. önal 
Erzurum 

Ankara 
Z. Gökçer 

Burdur 
B. Kayaalp 

Denizli 
/. Hadımhoğlu 

Erzurum 
S. Perinçek Z. Çavuşoğlu H. Şevket ince 

izmir 
A. Güngören 

Konya 
M. Obuz 

Malatya 
M. Zeki Tulunay 

Sivas 
§. Ecevit 

Kocaeli Konya 
S> Dinçer T. Fikret Baran 

Kütahya 
8. Süruri Nasuhoğlu 

Muğla Niğde 
ff. özsan H. Hayati Ülkün 

Yozgad 
M. Ataman 

(&fiW«-;M6) 


