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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama \ 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 
1. — içel Mebusu Yakup Karabulut'-

un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 40 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin geri-
verilmesiııe dair takriri (2/93, 4/139) 

5..— Müzakere edilen maddeler 
1. — Türkiye Elektrik Kurumu Ka

nunu lâyihası ve Muvakat Encümen maz
batası (1/309) 

2. — Konya Mebusu Abdürrahmaıı 
Fahri Ağapğlu ve 59 arkadaşının, Maarif 
Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yük
sek îslâm İlahiyat enstitüleri) için kadro 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Muvak
kat Encümen mazbatası (2/329) 644:645,658, 

674,675,691:695 
3. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrola

riyle merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair 4926 sayılı Kanuna bağlı kad-

Sayfa 

645 

ro cetvellerinde tadilât yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/373) 

4. — Maarif Vekâleti kuruluş kadro
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla 
ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (li/3491) 645:646 

5. — 6785 sayılı İmar Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında kanım layihası 
ve Nafıa, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/214) 647 #64 

6. — İçel Mebusu Yakup Karabulut'-
un, Uçuş tazminatı hakkındaki 5950 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (A) ve (B) 
fıkralarının ve 3 ncü maddesinin (A) fık-
rasiyle 6 ncı ve 9 _ncu maddelerinin tadili
ne ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa 
ve Maliye encümenleri mazbataları (2/25) 664: 

667,674,675:676,696:700 
7. — 2805 sayılı Etibank Kanununun 

12 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 



kanun lâyihası ve Sanayi ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/339); 667 

8. —• 5123 sayılı Kanuna bir madde ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/227) . 668,676,676,701,705 

9. — Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi
nin (C4) fıkrasının tadiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun lâ
yihası ve Sanayi, Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/223) 668:669,676,676, 

706:710 
10. •— Millî Müdafaa mükellefiyeti 

hakkındaki 3634 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/283) 669:671 

11. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 5759 sayılı Kanunla mu
addel 6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (1/29!) 671:675,676 

6. — Sualler ve cevaplar 877 
A — Tahrirî sualler ve cevaplan 677 
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi üe Eastren 
Trades London Firması arasında yapılan 
mukavele hükümleri mucibince ihracı ge
reken maden hurdalarınnı tam olarak İh-
racedilmemesi sebebine dair sualine Sanayi 
Vekâleti Vekili Sebatı Ataman'm tahrirî 
cevabı (7/504) 677:678 

2. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğ-
lu'nun, Suni Tahta fabrikaları T. A. Ş. 
Umum Müdürlüğünün kuruluş ve fesih 
tarihleri ile faaliyetine dair sualine 
Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'-
m tahrirî cevabı (7/498) 678:679 

o. — Ankara Mebusu Recep Dengin'
in, Maden Hurdacılığı T, A. Şirketinin 
ihracetmiş olduğu hurda madene muka
bil elde ettiği dövizle Tuzla Jeep .Pabri-

Sayfâ 
kasma ne kadar otomobil malzemesi ithal 
edildiğine dair sualine Sanayi Vekâleti 
Vekili Sebati Ataman'm tahrirî cevabı 
(7/489) 679:682 

4. — Ankara Mebusu Selim Soley'iıı, 
Oukurhisar Çimento Fabrikasının yaptığı 
bir kısım çimentonun bozuk olduğunun 
doğru olup olmadığına dair sualine Sa
nayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm 
tahrirî cevabı (7/538) 683:684 

5. —• Adsaıa Mebusu Nevzat Arınan'-
m, Hastalık ve analık sigortası Kanununa 
göre toplanmış olan primlere dair sualine 
Çalışma Vekâleti Vekili Halûk Şaman'm 
tahrirî cevabı (7/562) 684:685 

6. — Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Ta-
lay'ın, Baskil kazası Sağlık binasının 
1959 yılı içinde yapılıp yapılmıyacağma 
dair sualine SıÖıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Lûtfi Kırdar'm, tahrirî ceva'bı 
(7/558) 685:686 

7. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, ilâç fiyatlarının düşürülmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Lûtfi Kırdar 'm tahrirî cevabı (7/561) 686: 

; 687 
8. — Adana Mebusu Melih Kemal Kü-

çüktepepmar'ın, mebuslara verilmekte 
olan yıllık seyahat dövizleri hakkındaki 
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'm 
tahrirî cevabı (7/557) 687:688 

9. —• Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1957 
senesinde ihracettiği maden hurdaların
dan temin ettiği dövizlere dair sualine 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm tahrirî 
cevabı (7/488) 688:689 

10. — Erzincan Mebusu Rauf Bayın
dır'ın Erzincan'a tahsis edilen kömürün 
arttırılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebati 
Ataman'm tahriri cevabı (7/542) 689:690 



1. — SABIK Z 
Vâki davet üzerine İtalya 'y1 ziyaret edecek 

olan Reisicumhur Celâl Bayar'ın avdetlerine ka
dar Reisicumhurluğa, Büyük Millet Meclisi Reisi 
Refik Komitan'in vekâlet edeceklerine, 

Ağrı Mebusu Celâl Yardımcı'nın Maarif Ve
kâletinden istifası üzerine Maarif Vekâletine Na
fıa Vekili Tevfik İleri'nin vekâleten tâyin edil
diğine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri okundu. 

Ordu Mebusu Zeki Kumrulu ve iki arkadaşı
nın, Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla 
eklenen Gümrük giriş tarife cetvelinin 92.11 sa
yılı pozisyonunun değiştirilmesine, 

Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'm, Subay
lar ve askerî memurların maaşatma dair 1453 sa
yılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun' 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri, 
talepleri üzerine geriverildi. 

Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'mm, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek yapıl
masına dair kanun teklifinin evvelce kurulmuş 
bulunan Muvakkat Encümene havalesi kabul 
olundu. 

Aydın Mebusu Necati Celim'in, Zeytinlikle
rin ıslah ve yabanilerinin aşılattırılmam hakkın
daki 3573 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin ruz-
nameye alınarak müzakere edilmesine dair tak
riri kabul edildi. 

Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyihası
nın 15 nci maddesi müzakere edildi. Verilmiş 
bulunan takrirlerle encümene verildi. Diğer mad
delerin müzakeresi tehir olundu. 

Arzuhal Encümeninin 958/1245 sayılı Kara
rının yalnız Gölköy kazasının Hülür köyünden 
Mehmet Göl hakkında kaldırılmasına dair maz
batası kabul edildi. 

47 nci Dönem Piyade ve Topçu Yedek Su
bay okulları ile, 45 nci Dönem Ulaştırma Ye
dek Subay kursu öğrencilerinden Mahmut Ka
ya ve on altı arkadaşı hakkında verilmiş bulu
nan 959/989 sayılı kararın kaldırılmasına dair 
Arzuhal Encümeni mazbatası kabul olundu. 

Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve 2 ar
kadaşının, 6696 sayılı «Muhafazasına lüzum kal-
mıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi» hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin reddini muta-
zammm Dahiliye Encümeni mazbatası kabul 
edildi. 

3IT HULÂSASI 
Yüksek Denizcilik Okulu ve denizcilik mes

lek okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline; 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde tadi
lât yapılmasına; 

Askerî Ceza Kanununun 3914 sayılı Ka
nunla muaddel 56 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanunlar ile, 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Ka
nunu kabul olundu. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görev
leri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine; 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin tadiline, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 40 nci maddesine bir (F) 
fıkrası eklenmesine dair kanunlar ile, 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kabul 
edildi. 

Devlet orman işletmelerinden ve kereste fab
rikalarından satılan orman mallarından vilâyet 
hususi idareleri için hisse alınmasına, 

Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan 
gayrimenkullerden lüzumu kalmıyanların sa
tılmasına salâhiyet verilmesi hakkındaki 6771 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra ilâ
vesine dair kanunlar kabul edildi. 

Maarif Vekâleti kuruluş kadroları hakkın
daki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yük
sek İslâm Enstitüleri) için kadro eklenmesine 
dair kanun teklifinin maddeleri üzerinde görü
şüldü. 

10 . VI . 1959 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

ibrahim Kirazoğlu Hakkı Kurmel 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

- 6 4 1 — 



Sualler 

Tahrirî sualler 
.1. - - Adana Mebusu Melih Kemal Küçükte-

pepmar'm, mebuslara verilmekte olan yıllık seya
hat dövizleri hakkındaki tahrirî sual takriri Ma
liye Vekâletine gönderilmiştir. (7/557) 

2. — Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talayin, 
Baskil kazası Sağlık binasının 1959 yılı içinde ya
pılıp yapılmayacağına dair tahrirî sual takriri 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderil
miştir. (7/558) 

3. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 1957 se
nesinde yapılan milletvekili seçiminde seçim ku
rullarında çalışanlardan bir kısmına ödenmiyen 
yevmiyelerin ne zaman verileceğine dair tahrirî 
sual takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/559) 

2. — HAVALE 

Teklif 
1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, Sam

sunlu Ahmet Halit Yücel'e vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/340) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
• 2. — Üniversite tahsil müddetlerinin muade

letine dair Avrupa. Sözleşmesinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encü
menleri mazbataları (1/320) (Ruznameye) 

3. — Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık 
1958 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/351) (Ruzna
meye) 

4. — Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/375), (Ruznameye) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Ticaret, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/244) (Ruzname
ye) 

6. — îdarc Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet 
Kocabıyıkoğlu ve Konya Mebusu Reyhan Gök-
menoğlu'nun, 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

4. — Ankara Mebusu İsmail İnanın, kapatı
lan Sendikalar Birliği ve Federasyon bulunup 
bulunmadığına dair tahrirî sual takriri Adliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/560) 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran '-
in, ilâç fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderil
miştir. (7/561) 

6. — Adana Mebusu Nevzat Arman'm, Has
talık ve analık sigortası Kanununa göre toplan
mış olan primlere dair tahrirî sual takriri Çabş-

i ma Vekâletine gönderilmiştir. (7/562) 
Ş 7. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
| Çankırı Şeker Fabrikası etüdlerinin ikmal edilip 
i edilmediğine dair tahrirî sual takriri Sanayi Ve-
[ kâletine gönderilmiştir. (7/563) 

EDİLEN EVRAK 

yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe En
cümeni* mazbatası (2/336) (Ruznameye) 

7. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulması
na dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai Mua
venet ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/101) 
(Ruznameye) 

8. — Diştabibi Şerafettin Yürekli'nin mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında Arzuhal ve 
Adliye encümenleri mazbataları (5/34) (Ruzna
meye) 

9. — Binbaşı Nedim DüzgÖren'in mahkûm ol
duğu ceza hakkında Arzuhal ve Adliye encümen 
leri. mazbataları (5/35) (Ruznameye) 

10. — Osmaniye'nin Hacıosmanlı mahallesin
den Hüseyin kızı 1327 doğumlu Cennet Sevimd
in affı hakkında Arzuhal ve Adliye encümenleri 
mazbataları (5/36) (Ruznameye) 

11. — İdare Amirleri Konya Mebusu Reyhan 
Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akm'-
ın, Riyaseti Cumhur Teşkilât Kanununda deği
şiklik yapılması hakkındaki 3568 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 4462 
sayılı Kanuna ilişik cetvelin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/334) 
(Ruznameye) 

12. — Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube 
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Demiryol
ları İşletmesine devri hakkında kanun lâyihası ve 

642 — 



iktisat, Münakalât ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/104) (Ruznameye) 

13. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'a vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/146) (Ruznameye) 

14. — Karayolları yapımı için girişilecek 
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono 
ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/358) (Ruznameye) 

15. — İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört 
büyük muhribin satmalmması hakkında Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükü
meti arasında münakit 16 Ağustos 1957 tarihli 
Anlaşmaya ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde te
ati edilen mektupların tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/343) (Ruznameye) 

16. — Muş'un Kale mahallesi 167 sayılı ha« 
nede kayıtlı Abdullahoğlu, Hatice'den doğma 
1341 doğumlu Nihat Karasu'nun affına dair 
Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları 
(5/37) (Ruznameye) 

17. — İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun 

bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şo
för ve sürücülerin affına dair kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/280) (Ruzna
meye) 

18. — Eski Polis Memuru Hasan Saylan'm 
mahkûm olduğu ceza hakkında Arzuhal ve Ad
liye encümenleri mazbataları (5/23) (Ruzna
meye) 

19. — Kıdemli Başçavuş Akif Ali Polat'm 
mahkûm olduğu ceza hakkında Arzuhal ve Ad
liye encümenleri mazbataları (5/29) (Ruzna
meye) 

20. — Bingöl'ün Çan köyünden Sıddık Kor-
kutata'nm mahkûm olduğu ceza hakkında Ar
zuhal ve Adliye encümenleri mazbataları (5/30) 
(Ruznameye) 

21. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına 
ilâve yapılmasına dair Kanun teklifi ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (2/335) (Ruzna
meye) 

22. — Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun, 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek 
yapılmasına dair Kanun teklifi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (2/339) (Ruznameye) 



BÎRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15,10 

BEÎS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : ihsan Giilez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Balıkesir mebuslarına kadar yoklama yapıl-

di.) 
.REİS — Celseyi açıyorum. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Zaptı sabık hak

kında söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım, Pazartesi celsesinde Halk Partisi Gru-
pundan Fethi Oelikbaş'm konuşmasında, Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine karşı elfazı tahkiriye 
kullanmış olduğunu zabıtların tetkiki neticesinde 
tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Her şeyin üstünde ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi müzakerelerini teminle mükellef olan ve 
kendisine karşı her türlü elfazı tahkiriyenin kul
lanılması katiyen caiz bulunmıyan Riyaset Maka
mım bu itaplara mâruz bırakmak elbette doğru 
değildir. Bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi 

gibi en ulvi bir müessesenin zabıtlarında bulun
ması âti için hiç de şayanı kabul olmaz. Bu mak
sadı temin için, bir takrir takdim ediyoruz, el
fazı tahkiriyenin zabıtlardan çıkarılmasını teklif 
ediyoruz, Yüksek Heyetinizin iltifatına mazhar 
olmasını temenni ederim. 

REİS —• Takriri okutuyorum. 

Riyaset Yüksek Makamına 
Gecen selsede Burdur Mebusu Fethi Çelikbas 

tarafından yapılan konuşma esnasında sarf edil
miş olan elfazı tahkiriyenin zabıttan çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Denizli Bursa 
Baha Akşit Mazlum Kayalar 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, alâka
lı kelimeler kabul edilen takrirle zabıttan çıka
rılmıştır. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

t. — tçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifini?! genverümemm dair takriri (2/93, 
4/139) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
22 . T . 1958 tarih ve 2/93 esas numaralı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasına emir ve mü
saadelerinizi rica ederim. 

İçel 
Yakup Karabulut 

REİS — Geriverilmistir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1, — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyi

hası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/309) 

REÎS — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
lâyihasının 15 nci maddesi encümene verilmişti. 

Encümenden şu ana kadar gelmediğinden ruzna-
menin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. — Konya Mebusu, Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu ve 59 arkadaşının, Maarif Vekâleti kuru-
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lu§ kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lere (Yüksek İslâm İlahiyat enstitüleri) için kad
ro eklenmesine dair kanun teklifi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (2/329) 

BEİS — Geçen inikatta kanun teklifinin son 
maddelerine gelmiş ve müzakereyi orada kesmiş
tik. Şimdi diğer maddelerin müzakeresine başlı
yoruz. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . IX . 1959 tari
hinden itibaren meriyete girer. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesi açık oylarınıza 
arz edilmiştir. 

3. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
say ıh Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (î/373) (1) 

Bir takrir var okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâletiyle kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
teklifinin ehemmiyetine binaen takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Takdimen görüşülmesi hususunu 
reyinizi arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçlimesihi reyinize arz ediyo
rum. Kabıü edenler... Etmiyenler.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet talebi de vardır. Müs
taceliyetle görüşülmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

(1) 321 S. Sayılı matbua zabtın sonundadır. 
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Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkea 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 6726 sayılı Kanunla değiştirilen 
VI işaretli (Meslekî ve Teknik öğretim dairele
rine bağlı erkek teknik, kız teknik ve ticaret 
okulları) başlığı altındaki kadrolardan ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve ye
rine bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
konulmuştur. 

REİS — Söz istiyen..! Yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
bud edilmiştir. 

MADDE 2. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin 6726 sayılı Kanunla değiştiri
len IV işaretli (Meslekî ve Teknik öğretim okul
ları idarecileri) başlığı altındaki kadrolardan 
ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kal
dırılmış ve yerine bağlı (4) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar konulmuştur. 

REİS — Söz istiyen...? Yok. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İlişik (5) ve (6) 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ilâve* 
edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen...? Yok. Maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

REJÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
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4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılması "hakkındaki 6949 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/349) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile mer

kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sa
yılı Kanuna ek ve zeyilleri bulunan kanunlar
da değişiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına 
dair Kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen 
bütün işlere takdimen ve müstacelen görüşül
mesini teklif ederim. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştiı*. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok.. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyet talebini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sa
yılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlar
da değişiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 6949 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki (Lise ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları) başlığı altındaki kadrolar kaldı
rılmış, yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuştur. 

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

(1) 322 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

MADDE 2. — 6949 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetveldeki (Lise ve ortaokullar idareci
leri) başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış, ye
rine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

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

MADDE 3. — ilişik (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif 
Vekâleti kısmına konulmuştur. 

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

MADDE 4. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kanun kabul edilmiştir. 

MAARİF VEKÂLETİ VEKİLİ TEVFİK 
İLERİ (Samsun) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, Vekil Bey. 

MAARİF VEKÂLETİ VEKİLİ TEVFİK 
İLERİ (Samsun) — Muhterem arkadaşlar; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi daima Türk öğret
menlerine karşı büyük alâka göstermiş ve onla
rın daha çok hizmet edebilmeleri imkânlarını 
sağlıyacak her tedbire karşı büyük anlayış gös
termiştir. Bu kanunla da binlerce orta tedrisat 
ve teknik öğretim öğretmeninin terfi imkânları 
sağlanmış bulunmaktadır. Hem Hükümet adına, 
hem de Muhterem Türk öğretmenleri adına Yük
sek Heyetinize şükranlarımı arz ederim. (Alkış
lar) 
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5. — 6785 sayılı îmar Kanununa bir madde I 

eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/214) (1) 

REÎS — Mazbatada takdimen müzakere tale
bi vardır. Reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takdimen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyet taldbi de vardır. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz. 

6785 sayılı îmar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı imar Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Tasdikli imar ve yol istika
met plânlarının tatbikatı dolayısiyle genişletile
cek veya yeniden açılacak yol, meydan, yeşil sa
ha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ay
rılan yerlerin çevresinde bulunup genişletme 
ve açma için lüzumlu olanlardan başka gayri-
menkulleri; umumi veya mevzii imar veyahut 
yol istikamet plânlarında işaret edilmiş parsel 
derinliklerine kadar istimlâke ve tasarrufa be
lediyeler salahiyetlidir. 

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

terem arkadaşlar; tasdikli imar ve yol istika
met plânlarının tatbikine geçildikten sonra bü
yük bir hüsnüniyetle kanuniyet kesbetmesine 
yardım ettiğimiz bu konunun tatbikatta bü
yük aksaklıklar meydana getirdiği görüldü. 
Muazzam bir imar hamlesinin cezbesi içinde 
her gün dev adımları ile merhaleler katederken, 
istimlâkler gibi, yol açmaları gibi, meydanlar 
yapmak gibi mevzularda kendilerine kolaylık j 
olsun diye bütün inisiyatifleri belediyelerin eli
ne vermiş bulunduk. 

Bir şehir kalkınacak, meydanlar, yollar açı
lacak, parklar yapılacak, uzun uzun muamele

l i ) 319 S. Sayılı matbua bu İnikat sapHntn 
sonundadır. i 
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ler olmasın, belediyeler müşkülâta mâruz kal
masın diye alabildiğine salâhiyeti verdik. Fa
kat en ufak bir uzvi bünyeden tutun da en bü
yük sosyal ve siyasi teşekküllere kadar her 
bünyede bir kontrol sistemi bulunmayınca iş şi-
razeden çıkıyor arkadaşlar. Belediyelerimizin 
çok büyük bir çoğunluğunu ve orada çalışan fen 
adamlarını tenzih ederim; fakat bâzı defa bakı
yorsunuz ki, liyakatsiz, vurdum duymaz bir 
belediyenin müseccel hırsız bir fen memuru ya
hut bu işle meşgul olan bir insanı, vatanda
şı kasıp kavuruyor arkadaşlar. İstinafı yok, 
itirazı yok, temyizi yok. Çağırıyorsunuz, bu
nu neden böyle yaptın diye soruyorsunuz. Si
ze cevap veriyor: «Bu, belediyenin salâhiyeti 
dahilindedir.» Yaptığın iş îmar Kanununa uyar 
bir hareket midir diye soruyorsunuz, gözlerini 
süze süze, müstehzi bir tebessümle cevap veri
yor; «Takdir hakkımı kullandım efendim.» 
diyor. Başınızı alıp makam makam dolaşıyor
sunuz, îmar Vekâletine koşuyorsunuz, Nafıa 
Vekâletine koşuyorsunuz. Size hak veriyorlar, 
fakat kanuna bakıyorlar; «Kanunun 42 nci mad
desi belediyeye bu hakkı tanımış, sarih ve 
katı salâhiyet vermiş, hiçbir şey yapılamaz.» 
diyorlar. Bu şekilde bir vatandaşın hakkının 
ziyaı değil sade arkadaşlar, bin bir itina ile 
bâzan beynelmilel mahiyette, bâzan o kıymette 
bir jüri heyetinin elinden geçen bir imar plânı, 
hüsnüniyete makrun olmıyan, liyakatsiz bele
diyeler elinde tarumar oluyor, perişan olup gi
diyor. Onun için arkadaşlar, bu madde tedvin 
edilirken, 1 nci maddenin sonuna doğru, 
«... istikamet plânlarında işaret edilmiş parsel 
derinliklerine kadar istimlâke» denildikten son
ra, bir şikâyet ve kontrol mercii bulunması için 
«îmar Vekâletinden tasdik edilmek şartiyle» 
kaydının konulmasını istirham edeceğim. Bu
nun için bir önerge veriyorum, kabulünü rica 
ederim. 

REÎS — Ömer Erzurumluoğlu. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ RSV. ÖMER LÛT-
Fî ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bundan birkaç sene evvel 
hakikaten mevzuatımızda yeni bir hamle ya
ratan ve tamamen demokratik zihniyete uygun 
olarak hazırlanmış bulunan 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun bu maddesi, bugün Adliye Encü
menince kabul edilmiş olduğu şekilde kabul 
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I gayrimenkul yapacağım, bana muayyen bir 
| müddet, iki sene, üç sene müsaade et; şayet yap-

tırmazsam sen yine bugünkü bedel üzerinden 
istimlâk et diyor. Belediye olmaz. Ben bunu bil
farz 15 kuruştan istimlâk yapacağım. Sonra 50 
kuruştan veya 500 kuruştan satacağım, o zaman 
alırsın diyor. Bu hangi hukuk, mantık anlayışı
mıza sığar, arkadaşlar?. Vatandaş ben belediye
nin istediği şekilde yaptıracağım diye taahhüde 
girmek istemesine rağmen onun mülkünü elin
den bağırta bağırta alıyorsunuz, sonra başkası
na fazla fiyatla satıyorsunuz, bu ferdî mülkiyete 
indirilmiş bir darbeden başka bir şey değildir. 
(Bravo sesleri) Bu sebeple Dahiliye Encümeni
nin birinci maddesinin tadili teklifinde bulundu. 
Hükümetle de mutabık kaldık, Istmlâk Kanunu
na muvazi olarak hazırlanan Dahiliye Encüme
ninin birinci maddesinin aynen kabulünü hassa
ten rica edeceğim. 

REİS — İmar ve İskân Vekili. 

edilirse bu güzel espriyi bu demokratik zihni
yeti yıkmış, baltalamış olacağız. 

Bendeniz Burhanettin Beyin fikrinde deği
lim. 6830 sayılı Kanunun hazırlanmasına büyük 
emek vermiş bir arkadaşınız sıfatıyla kanunun 
neşrinden itibaren reperküsyonlarını takibet-
tiin. 2,5 senelik tatbikatında malesef Burha
nettin Beyin buyurduğu hususların hiç biri vâki 
olmamıştır. 

İzah edeyim : Belediyeler fakir olabilir ama 
demokratik zihniyeti katletmeden, belediyele
re bir maddi menfaat sağlamak amacıyla bu 
şekilde bir madde tedvininin hiçte doğru ol
madığına kaani bulunmaktayım. Şöyle ki, muh
terem arkadaşlar; belediyeler, muayyen yer
leri parselasyon derinliğine kadar yol vs. için 
âmme hizmeti için istimlâk edecek bundan 
sonra da 40 - 50 metre parselasyon derinliğine 
kadar olan sahayı da satmak için istimlâk ede
cek. Şûrayı Devlet, Temyiz Mahkemesi Kara
yolları ve hattâ Federal Mahkeme karariyle 
sabit olmuştur ki, âmme müesseseleri hiçbir 
şekilde aşikâr surette ferdî menfaati haleldar 
edici tasarrufta bulunamazlar. Bu kukuki an
layışımıza da aykırıdır. Yoldan başka âmme hizme
ti telâkkisine aykırı olarak muayyen parselasyon 
derinliğine kadar alıyor ve bu yerleri satacağım, 
belediyeye gelir sağlıyacağım diyor. Böyle şey 
olmaz! Bu umumi hukuk prensiplerine de ay
kırıdır. Bu bakımdan, biz encümen olarak ince
ledik, Hükümetim haklı olduğu noktaları tet
kik etttik, bunlar üzerinde uzun uzadıya dur
duk. Diyoruz ki, belediye yol için vâki istimlâk 
için yoldan sonra yirmi metre, otuz metre par
sel derinliğine kadar alacak. Fakat vatandaş di
yor ki, buraya bina mı yapacaksın, akaar mı 
yaptıracaksın, onu ben yapacağım. Belediye di
yor ki, hayır sen yaptırma, Ya?.. Senden beş li
raya, on liraya alayım, elli liraya, yüz liraya, 
üç yüz liraya satayım diyor. Bu suretle fakirle
rin elinden alıyor, yeni zengin mahalleler ihdas 
ediyor. 

Şimdi, Adliye Encümenine mensup her ar
kadaş elini vicdanına koysun. 6830 sayılı Ka
nunda tanınmış olan ve demokratik zihniyeti 
haiz bulunan istimlâk esasını biz bu kamınla 
yıkmış olmuyor muyuz? ç 

Biz diyoruz ki, bir belediyenin istimlâk ede
ceği yerde vatandaş ben senin istediğin şekilde 

İMAR VE İSKAN VEKİLİ MEDENİ 
BERK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, Da*-
hiliye Encümeni namına konuşan Ömer Er-
zurumluoğlu arkadaşım vatandaşın mülkiyet 
hakkına İmar Kanunundaki değişikliğin bir 
tecavüz olduğunu ifade ettiler. Haddizatında 
bu madde eski Belediye İstimlâk Kanununda 
yer almıştı. Ve mezkûr İstimlâk Kanunundaki 
bu madde kaldırıldıktan sonra imar tatbikatı 
aksamıştır. 

Arkadaşlarım imar tatbikatı zaruretleriyle 
bu kanunun bu maddesi huzurunuza getirilmiş
tir. 

Ümer Erzurumluoğlu arkadaşım derler ki, 
vatandaşın hakkı zayi oluyor. Eski iktidar 
zamanında bu kanunun bu maddesi müzakere 
edilirken metne mütaallik serdedümiş ve istim
lâk bedeli ödendiği için vatandaşın hakkının za
yi olmadığı keyfiyeti tesbit edilmiştir. Bu ba
kımdan esasen Dahiliye Encümeni tarafından 
tesbit edilen metinde de evvelâ belediyelere 
mutlak hak tanımakta, ondan sonra vatandaş ka
dastro parseli tapudaki kaydı imar parseline 
uyduğu takdirde vatandaşa bir imar etmek hak
kı bâzı kayıt ve şartlarla tanınmaktadır. 

Arkadaşım diyorlar ki, mutlak olarak Hü
kümet de bizim fikrimize iştirak etmiştir. Bu 
mevzuda bizim kendi fikirlerine iştirak etmemi
ze imkân yoktur arkadaşlar. Hükümetin tek-
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lifi tamamen bugünkü imar tatbikatından il
ham alınarak ve hiçbir vatandaşın hakkını 
ziyaa uğratmıyacak şekilde tedvin edilmiştir. 
Gerek Nafıa ve onu takiben de Adliye encü
menleri tarafından Hükümetin teklifine aynen 
iştirak edilmiş bulunmaktadır. 

RE t S — Süleyman Kuranel. 

NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 
KURANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
larım, müzakere edilmekte olan kanun, Nafıa 
Encümeninde ve Adliye Encümeninde müzake
re edilmiştir. Nafıa Encümeni bu maddeyi 
uzun uzadıya müzakere ettikten sonra Hükü
metin teklifinin yerinde olduğunu ve başlanmış 
olan imar hareketlerini teşvik edici mahiyette 
bulunduğunu görerek kabul etmiştir. Bilâhara 
Adliye Encümeni de aynı maddeyi hukuki 
yönlerden ve Anayasa bakımından müzakere 
etmiş; netice Adliye Encümeni de Hükümetin 
teklifini aynen kabul etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımdan Burhanettin Onat 
esasen bu kanuna itirazı olmadığı için ona ce
vap vermiyeceğim. Onun ileri sürdükleri husus
lar îmar Kanununun 42 nci maddesinde var
dır. 

Ömer Erzurumluoğlu arkadaşımızın müta
lâalarına gelince; İstimlâk Kanununun 3 ncü 
maddesi konuşulurken Nusret Kirişçioğlu arka
daşımız kendisinden bir sual soruyor ve diyor 
ki, «üçüncü madde ile yeniden açılan veya 
tanzim edilen yolların tarafeyninde bulunan 
parsellere kadar alabilecek miyiz, alamıyacak 
mıyız?» Ömer Erzurumluoğlu arkadaşımızın, İs
timlâk Kanununun müzakeresi esnasındaki 'ko
nuşması elimdedir. Evet, «Parsel derinliklerine 
kadar belediyeler alabilecektir.» diyor. İstimlâk 
Kanununun 3 ncü maddesine ait gerekçede de 
belediyelere, açılan yolların tarafeyninde bulu
nan parsel derinliklerine kadar almak yetkisi 
de veriliyor. Yalnız İstimlâk Kanununun 3 ncü 
maddesi, umumi mânada yazıldığı içindir ki, 
tatbikatta birtakım ihtiTâfılara yol açıyor. Bu 
sebeple Hükümet sarih olarak bütün belediye
lerin anbyacağı şekilde bu yeni maddeyi getir
miştir. 

Arkadaşlarım, İmar Kanunu bendenizin tek
lif ettiği bir kanundur, eksik olmasın, Yüksek 
Meclis iltifat göstererek, kabul ettiler. Esasen 
Ebniye Kanunumuz ve 2290 «ayılı mülga Yapı 
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ve Yollar Kanununda da, yolların, meydanla
rın ilki tarafında bulunan arsaların 20 metre de
rinliğine kadar olan kısmının belediyelerce is
timlâki hakkını tanımıştır. Yalnız 20 metre ka
dar derinliğine alınması hususu tatbikatta va
tandaşla belediye arasında birtakım ihtilâflara 
yol açmış... Açılan yolun iki tarafında bulunan 
parsel derinliği bazan 20 metre, bazan 40 metre 
olmaktadır. 20 metresini aldıktan sonra geriye 
kalan kısmı imar plânına göre yarım parsel ol
duğundan bina yapılması imkânsızdır. Mal sa
hibi belediyeye burasını verse belediye bâzı se
beplerle alamıyor, veyahut da geri (kalan (kısmı 

• belediye almak istiyor, mal sahibi satmıyor. Bu
nun için de imar hareketleri aksıyor, eski ka
nunun bu sakat hükmünü tatbikatla kolayca 
tatbik edilir bir hale getirmek maksadiyle bu 
madde sevk edilmiştir. Madde nedir? Müsaade 
ederseniz iki kelime ile izah edeyim : Bu mad
denin iki veçhesi vardır : Birisi; yeniden açı
lan yol, meydan, yeşil saha ve saire gîbi yerle
rin tarafeyninde kalan ıgaynmenlkullerin par
sel derinliklerine kadar belediyelere almak yet
kisi tanımaktadır. Meselâ İstanbul'da Aksaray'
dan bir imar plânına göre büyük bir cadde açıl
maktadır, Ankara'da Kavaklıdere'den Çanka
ya'ya doğru Postane caddesi açılmaktadır. İs
tanbul'da açılan Aksaray yolunun iki tarafın
da küçük küçük, 25 er, 50 şer metre murabbam-
da sahalar kalmaktadır. Bunlar tam parsel de
ğildir. öyle ki, bazan bir parsele ilki, üç bina 
veya saha düşmektedir. Bu hal İstanbul'da ol
duğu gibi, Anadolu'nun birçok şehirlerinde de 
böyledir. Bir parsel içine düşen mülk sahipleri1 

yerlerine münferiden bina yaptıramazlar. An
cak İmar Kanununa göre şüyulandırmak lâ
zım. Ne yapacaklar yat Aralarından birisi di
ğerlerinin yerini rızası ile alacak, rıza ile ala
madıkları takdirde mahkemeye müracaat ede
cekler veyahut da (belediye üçüncü şahıs gibi 
buranın şüyuunun izalesini istiyecektir. Mah
keme şüyuun izalesine karar dahi verse satışa 
çıkarılacaktır. Satışlarda öyle haller olur M,. 
mülk sahiplerinden birisinin parası çok olur o 
parseli alır. 

Binaenaleyh, bir parsel dâhiline düişen 2-3 
>' mütaaddiıt tmülk sahiplerinin şüyuunun izalesi 
dâvası, ve saire; şehirlerimizin imar hareketle
rini aksatmaktadır. Mahkemenin (kararı, Tem-
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yizin tasdiki seneler sürecektir. Bunu önlemek 
için bu maddeye ihtiyaç vardır. 

Diğer bir "husus da : öyle sahalar vardır ki, 
metre murabbaı 3, 5, 10 liradır. Bu sahalardan 
belediye yol açacaktır. Yolun açılması, yolun 
yapılması elektrik, havagazı, su ve kanalizasyon 
gi'bi îbelediye hizmetlerinin buraya getirilmesi 
ile yolun her iki tarafındaki arsaların kıynıeti j 
artacaktır. Meselâ Ulus'ta yapılan iş hanını dü- I 
sünelim. Ulus iş üıanmın yapıldığı sahada takri
ben 15-20 parsel vardır. Hepiniz bilirsiniz ki, 
bu parsellerde küçücük 'küçücük 50-100 metre 
muralbbaalık dükkânlar vardır, öyle olur ki, 
bazan bir parseli dahi sahibinin elinden almak 
mümkün değildir. Buraya iş hanı yapacağım 
dersin, satmaz. 500 Ibin verirsin 600 bin ister, 
600 bin verirsin 900 bin ister, hattâ vermez. 
Vermediği içindir ki, böyle bir iş hanı da ya
pılamaz. 

Size tatbikattan bir misal arz edeyim : 
Yenişehir'de bir «aha vardır. Bunu işçi 'Si

gortaları Kurumu satın alıp buraya muazzam 
bir site kurmak istiyor. Fakat Ibu sahanın bir 
köşesinde vatandaşa ait bir yer var. Kurum bu
nu da ısatınalmak istedi. 400 bin verdi, mal sa
hihi 500 bin istedi, 600 bin verdi, 800 bin istedi, 
800 bin verdi şimdi 1 milyon istiyor. Bu yüzden 
almak imkânı olmadığı için o muazzam safha bu
gün boş durmaktadır. 

Keza, Emlâk Bankasınm alacağı bir sahaya 
(banka büyük bir bina yapmak veya binasını 
tevsi etmek istiyor. Bunun için mal sahibine 
müracaat etmişse de her seferinde mülk sahibi 
500 (bin, 600 bin lira istemiştir. Bugün orası 
mezbelelik haldedir. Eğer belediyelere bu yet
kiyi vermiyecek olursak birçok şehirlerimizde 
açılan yolların, meydanların iki tarafında bulu
nan sahalar, daimî olarak, bâzı spekülatörlerin 
elinde kalıyor ve senelerce .bekliyor. Netice 
itibariyle şehirde imar yapılamıyor. 

tşte bunun içindir 'ki, arkadaşlarım, biz Na
fıa Encümeni olarak ve bendeniz de bunu'n tat
bikatını yapmış bir arkadaşınız olarak, değeri, 
pahası vatandaşa verilip Anayasa hükmü yeri
ne getirildikten sonra, mülkün istimlâk edile
bilmesi için bu maddeye şiddetle ihtiyaç var
dır. Kabulünü rica ederim. 

RElS — Adliye Encümeni. 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ VAOID ASENA (Balıkesir) — Muhterem | 
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[ arkadaşlar; Ömer Erzurumluoğlu arkadaşını 

buradan hararetli olarak Yüksek Heyetinize 
bâzı mâruzâtta bulundu. Ben kendisinin bu 
mevzuu daha sakin olarak düşünmek suretiy- ' 
le noktai nazarını izah etmesini isterdim. Fakat 
hernedense Dahiliye Encümeninde esasa mües
sir değil de tatbikatın bâzı merasimine muha
lif olarak hazırlanan bir mazbata muhteviyatı 
dolayısiyle Adliye Encümenine tarizlerde bu
lundu. Eğer bu yolda bir beyanatı mesbuk bu
lunmamış olsa idi ben de şu mukaddimeyi hu
zurunuzda yapmaktan tabiatiyle çekinecek
tim. 

Muhterem arkadaşlar; malûmuâiinizdir ki; 
imar Kanunu 6785 sayı altında meriyet mev- "* 
kiine konulmuş bulunmaktadır. Bu kanunun 
tatbik mevkiine vaz'mdan sonra 6830 sayıyı 
taşıyan İstimlâk Kanununu Yüksek Heyetiniz 
kabul buyurmuştur. Şimdi müzakere mevzuu
nu teşkil eden ek madde hükmü imar Kanu
nunda noksan kalan fakat bu noksanlığı daha 
sonra kabul edilen istimlâk Kanunu kendi 
bünyesinde telâfi ettiğinden dolayı her iki ka
nun arasında görülen bir boşluğu doldurmak 
maksadiyle bu hüküm Yüksek Huzurunuza ge
tirilmiştir. Teklifolunan hükümler ne vatan
daşların haklarını ihlâl ediyor ne de kanunla
rın, mevcut kanunların metinleriyle bir tena
kuz ve tatbikat farkını arz ediyor. Erzuruın
luoğlu arkadaşım, istimlâk Kanununun encü
menlerde müzakeresi esnasında mazbata, mu
harrirliği yapmış ve kanunun bahis buyurduk
ları üçüncü maddesine aidolan esbabı mucibe 
kendi kalemlerinden sâdır olmuştur. Bu iza
hattan sonra Muhterem Heyetinizin düşüncele
rini bir nokta üzerine teksif etmek istiyorum. 
istimlâk Kanununun üçüncü maddesi hükmü 
ile esbabı mucibenin muayyen bâzı kısımlarını 
sayacağım, arz edeceğim, istimlâk Kanununun 
üçüncü- maddesi, yazılış şekli itibariyle, istim
lâk mevzularını sureti unıumiyede ifade ve be
yan ediyor. Bu husus, hiçbir münakaşaya ce
vaz vermiyecek kadar sarihtir metinde. Fa
kat. malûmuâliniz; kanunlar tertip edilirken 
tafsilâttan daima içtinabedilir, daha kısa, me
tinlerle asıl maksadın ifadesine çalışılır. Nite
kim şayanı şükran ve tebriktir ki istimlâk 
Kanununu hazırlayan encümen de bu esasa ri
ayet etmek suretiyle üçüncü maddeyi efradını 
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eâmi ağyarını mâni şekilde tertip ve tahrir et
miştir. 

Şimdi üçüncü maddenin umumiyet itibariy
le yazılış şeklinin ışığı altında esbabı mucibe-
de birer misal olarak sayılan kısımları arz et
meğe çalışacağım. 

Üçüncü maddenin izaihmda encümen, 1 ilâ 
22 bend üzerinde muhtelif ahvalin tahaddüsii-
nü nazarı itibara alarak o hallerin ne şekilde 
halledilebileceğini, daha doğrusu 22 numara 
altında telhis edilen bendlerde yazılı hâdisele
re şebih ve mümasil hâdiselerin de aynen üçün
cü madde hükmüne gireceğini ve madde şümu
lünün çok geniş olduğunu da ifade ve kabul 
etmiştir. İzahat şöyle devam ediyor: «Belde sâ
kinlerinin medeni, s.ıhhi, bedii ihtiyaçlarının 
tanzim ve tesviyesi, tehlikeden koranması için 
köy veya belediye sınırları içerisinde ve bele
diye sınırları dışında tesisat yapmak...» beledi
yelerin salâhiyeti dahilindedir, deniliyor. Bu 
tedvin esasını ve şeklini mütaakSben şu şekilde 
ifade ediyor: «İmar plânını tatbik etmek için 
plânda gösterilen mesken, sanayi, ticaret ve 
saire bölgelerin, imar plânına göre yeniden aça
cağı veya tanzim edeceği yolların her iki tara
fındaki gayrimenkullerin imar parseli derinli
ğine kadar istimlâkinin caiz olduğu..» Bu hü
küm çok sarihtir. Yine esbabı mucibede şöyle 
deniliyor: «Bunlara benzer ve kanunun 3 ncü 
maddesiiıdeki şartların tahakkuku halinde bu 
kanun hükümleri dairesinde gayrimenkullerin 
istimlâk yapılabilecektir.» Esbabı mucibede hiç
bir tereddüdü ve iştibahı muciboknıyacak şekil
de bu hükümler yer almıştır. Kesin sarahat 
karşısında noksan olan bir kısım vardı: İstim
lâk Kanununun tedvin ettiği hükümlerin tatbi
kini temin iç.ir. şüphesiz ki, kendisinden evvel 
kabul buyuruları İmar Kanunu hükümlerinde 
bu hükme muvazi olmak suretiyle bir tadilin 
bir tashihin yapılmasını gerektiriyordu. 

İşte Yüksek Heyetinize sunduğumuz ek 
madde ile İstimlâk Kanununun ortaya attığı 
geniş mevzuu mutlaka kanun çerçevesi dâhi
linde ve İstimlâk Kanununun 3 ııcü maddesinde 
tadadedilmiyen kısımların şümulü dâhilinde 
bir hükmün tesisi cihetine gidilmiştir. 

Ortada şu veya bu şekilde bir hakkın ihlâli 
değil, bilâkis umumi ihtiyaçların telâfisi ve ba
kımından böyle bir hükmün sevk edilmesi lâ~-
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zımdı ve bu sebeple Yüksele Huzurunuza geti-
rildiydi. 

IİEİS —• Ömer Lîıtfi Erzurumluoğlu... 
ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Çok muhterem arkadaşlar; gerek Sü
leyman Beyin, gerekse Vacid Beyin burada 
konuşmaları bana (Bozkurt - Lotus dâvası) nı 
hatırlattı. Meşhur «Badeveııt», Bozkurt - Lotus 
dâvasını aleyhimize müdafaa ederken o zaman 
Beynelmilel Lahey Adalet Divanınmda âza olan 
Arjantinli profesörün kitabından misaller geti
riyor, bizim rahmetli Bozkurt, bu kitabı bul
duruyor, tercüme ettiriyor; görüyor ki, kitap, 
Badeveııt'in müdafaa ettiğinin tamamen aksi. 
Geliyor bu durumu mezkûr kitabın müellifi 
azaya anlatıyor. Ve Arjantinli profesör şaşı
yor, bu kitabını sahibi ben miyim, Badeveııt mi? 
Diye... 

Encümen sözcüsü, bendenizin bizzat hazır
ladığım İstimlâk Kanununun üçüncü maddesi
nin esbabı mucibesinin tamamen aksini müdafaa 
ettiler. Ben, muhterem Vekil Beyin ve encümen 
sözcüsünün söyledikleri şekilde esbabı mucibe 
yazmadım. Şimdi bulduruyorum, huzurunuzda 
okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasanın 74 ncü 
maddesi: Menafii umumiye için lüzumu usulen 
tahakkuk etmedikçe (Buraya bilhassa dikkati-
uizi çekerim) ve kanunu mafrısus mucibince de
ğer pahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin 
malı istimval ve mülkü istimlâk olunamaz. 

Arkadaşlar, bu maddeye uygun olarak çıkar
dığımız kanunu mahsus 6830 sayılı Kanun, 
istimlâk hükümlerini etrafını cami, ağyarını mâ
ni olarak, genişliğine ve derinliğine bir tetkik 
mahsulü olaiL İstimlâk Kanunu tesbit etmiştir: 

Muhterem arkadaşlar, belediyeler hangi şe
kil ve şartla istimlâk yapabilirler? Bunu izah et
mek lâzımgelir; belediyelerin istimlâk yapabil
mesi hususunu İstimlâk Kanununun üçüncü mad
desi tesbit etmiştir. Üçüncü maddeyi arz ediyo
rum: «İstimlâk, ancak bunu yapacak idarenin 
kanunen ifasına memur bulunduğu âmme hizme
tinin veya teşebbüsünün yürütülmesine lüzumlu 
gayrimenkullerin ve kaynakların bu kanun hü
kümleri dairesinde değer pahası peşin verilmek 
şartiyle, yapılabilir.» 

Bu maddeyi muhterem Encümen Sözcüsü Va
cid Bey, tecahüli ârifaneden geliyorsa bunu ken-
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dişine çok görürüm. Vakıa benden çok daha hu
kukçudur ama tecahüli ârifaneden gelmesin. Ba
kınız, İstimlâk Kanunu ne diyor: 

(İstimlâk, ancak, âmme hizmetinin veya te
şebbüsünün yürütülmesine lüzumlu olanlar için 
yapılabilir. Belediye, her hangi bir âmme hizmeti 
için istimlâk yapabilir. Yeşil saha, yol, park, oto
park ve saire için istimlâk yapabilir. Ama Vacid 
Bey pekâlâ bilir ki, Şûrayı Devletten ve Temyiz 
Mahkemesinden müteaddit kararlar çıkmıştır, 
icabederse kendisine gösterebilirim. Hiçbir âmme 
müessesesi, akaar mahiyetinde olan bir iş için 
ferdî mülkiyete taarruz ederek istimlâk yapamaz. 
Bunun haricinde belediye 50 metre yol için al
mış, buna bir şey demiyoruz. Ondan sonra ne ya
pıyor? Belediye fakirmiş para temin etmek için 
açtığı caddenin kenarına gayet güzel binalar yap
mak istiyor, yap. Fakat ferdî mülkiyete tecavüz 
ederken ona hiç olmazsa bu hakkı tam. Nasıl ta
nı? Vatandaş sana der, «Ey belediye yolun hari
cinde kalan parselasyon derinliğindeki arazimi 
sen ne yapacaksın?» Ben şu kadar kat bir apart
man yaptıracağım diye belediye cevap veriyor. 
«öyle ise, senin istediğin şekilde buraya apart
manı ben yaptırayım» demesi ferdin en tabiî 
hakkından başka bir şey değildir. Binaenaleyh 
bu, İstimlâk Kanununun esprisine tamamen aykı
rı bulunmaktadır. Nafıa ve Adliye encümenleri 
ve Hükümet ne yapmak istiyor? Her şeyden ev
vel Anayasanın sarih hükmü karcısında istimlâkte 
menafii umumiye kararı alınması lâzımdır. Bun
da menafii umumiye var mı arkadaşlar! Burada
ki istimlâkte menafii umumiye kararı nerede? Ba
na bir arkadaşım Sıddık Sami'nin de bu kanaat
te olduğunu söyledi. Sözde Sıddık Sami esasında 
buna muhalif olmuş. İstimlâk Kanununu tedvin 
ederken Sıddık Sami'den tutun da bütün alâka
lılara kadar fikirlerini sormuştuk. Geçen sene 
(27) nci madde haricinde virgülüne varıncaya 
kadar dikkat ve itina ile hazırlamıştık. Bu ba
kımdan Hükümet noktai nazarı ile yani yeni imar 
edilecek sahalar etrafındaki mezbelelikleri kaldır
mak pahasına hukukun umumi prensiplerine uy
gun olarak ve Hükümetin getirmiş olduğu lâyiha
daki boşluğu doldurmak niyetiyle hukuk prensip
lerine, İstimlâk Kanununun esprisine uydurmak 
gayesine matuf olarak Dahiliye Encümeni yeni bir 
madde tedvin etti. «Ancak yeniden tekevvün 
eden imar parsellerinin birinin veya birkaçının 
sahibi olanlar belediyenin göstereceği şekilde plâ-
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na uygun inşaatı taahhüdettikleri takdirde - ta-
ahhüdetmedikleri takdirde alırsınız - arazi ve ar
saların istimlâkten hariç tutulması belediyelerce 
karar verilir, imar parselleri istimlâkten hariç 
tutulanlarla kendilerine arsa tahsis ve tescil edi
lenler...» 

Ne kadar mülayim tanzim edilmiştir görüyor
sunuz. Belediye diyor ki: «Ben senin buradaki 
arsanı alayım, ama sana filân yerde arsa vere
yim, mübadele yapalım.» Yani vatandaşla âmme 
müessesesi arasında, tarafeynin rızasına bağlı bir 
duruma getirdik işi. Hukukun umumi prensiple
rinden ayrılmamak şarttır. Madde devam edi
yor : 

«... Karar ve tescil tarihinden itibaren bir yıl
da başlamak ve 3 yılda bitirmek şartiyle imar 
plânına uygun bina yaptırmıya mecburdurlar. 

Taahhüdünü muayyen mehil zarfında ifa edil
memesi mücbir sebeplerden mütevellit ise bu tak
dirde menlin yapılacak inşaatın hususiyetine gö
re ve İmar ve İskân Vekâletinin tasvibine ikti
ran etmek şartiyle temdidine belediyeler karar ve
rir.» 

Sonra diyoruz ki; (bu taahhüdüne riayet et
memişse, o zaman belediye ilk andaki istimlâk be
deli ile alır.) Burada biz vatandaşa bir hak tanı
dık, eğer bunu tanımıyacak olursak İstimlâk Ka
nununun üçüncü maddesinde zikredilen istimlâk 
kararının, ve menafii umumiye kararını alınma
sı şartı karşısında hem Anayasa hem de İstim
lâk Kanununun espirisine aykırı olan Nafıa En
cümeni ve Adliye encümenleri noktai nazarları
nın reddi ile birinci madde hem vatandaşı, hem 
Hükümeti ve hem de hukuk prensiplerine uygun 
bir madde olarak Dahiliye Encümeni mazbatası-
ııın aynen kabulünü rica ederim. Yoksa İstimlâk 
Kanununun temelini kökünden yıkmış oluruz, 
aziz arkadaşlar. 

REİS — Encümen. 

NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 
KURANEL (G-azianteb) — Muhterem arkadaş
larım; Dahiliye Encümeninin nokttai nazarla
rını dinlemiş bulunuyorsunuz. Dahiliye Encü
meninin kabul etmiş olduğu madde Hükümet 
teklifinin aynıdır. Yalnız bir iki istisnai husus 
vardır. Müsaade ederseniz bu istisnai hususla
rın tatbikattaki mahzurlarını arz edeceğim. 

«Açılan veya genişletilen yolun tarafeynin
de kalan sahalarda vatandaşın müstakil parsel 
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halinde yeri varsa bana müsaade edelim, bina 
yapsın.» deniyor. 

Arkadaşlar, bu hal, belediye ile vatandaş
lar arasında daimî bir muvazaa mevzuu olur. 
Nitekim, 2290 sayılı Kanunla böyle muvazaalı 
maddeler vardı ve bunlar mütemadiyen vatan
daşla belediye arasında ve bilhassa belediye 
encümeni azaları arasında pazarlık mevzuu ol
muştur. Nitekim, Dahiliye Encümeni teklifi de 
tatbikatta böyle olacaktır. Diyorlar ki, vatan
daş yapsın. Yapmazsa 3 sene, beş sene sonra 
istimlâk edilir. Fakat vatandaş 3 - 5 sene arsa
sını bekletip kıymetlendikten sonra başkasına 
satarsa, bu takdirde ne yapabilirsiniz? Hiçbir 
şey yapamazsınız. Çünkü, Dahiliye Encümeni
nin kabul ettiği metinde satarsa ne yapılacağı 
hakkında bir hüküm yoktur. Yahut satmadı da 
ruhsatiye aldı, 5 katlı bir binanın bir katını 
yaptı bıraktı. Ne yapabilirsiniz? Bu bakımdan 
daima muvazaa olacaktır. Erzurumluoğlu'nun 
söylediği hususa tatbikatta pek ender raslamr. 
Anayasa 74 ncü maddesinde; (Vatandaşın mül
kü değer pahası verilmedikçe alınmaz) deniyor. 
Gayet tabiîdir. İstimlâk Kanunu hükümlerine 
göre vatandaşın malının o günkü değer pahası 
bir komisyon marifetiyle takdir edilir. Hattâ bu 
bedele itiraz edebilir, Şûrayı Devlete gidebilir, 
Bunda artık Anayasa ihlâl edildi gibi husussat 
mevzuubasolamaz, bilâkis Dahiliye Encümeni
nin hazırlamış olduğu metin tatbikatta birçok 
aksaklıklar doğuracaktır. Halbuki Hükümet 
teklifi hakikaten imar hareketini teşvik eedeek-
tir. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Burhanettin Onat. 

BUEHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; Ömer Erzurumluoğlu arka
daşım benim noktai nazarıma iştirak etmedik
lerini beyan buyurdular. Ben ne dedim de, han
gi noktai nazarıma, hangi lâfıma, neresine işti
rak etmediler? Pek iyi anlıyamadım. Ben mi 
anlatamadım, kendileri mi anlamadılar? 

Arkadaşlar, vatandaşlar tarafından bu ka
nunun ttbikatmda müşkülât görülmediğini be
yan buyurdular. Ateş düştüğü yeri yakar, Al
lah onun başına vermesin. Benim gibi canı ya-
narsa bir gün onun da aklı başına gelir. Şimdi 
ondan bahsetmiyeyim. 

Arkadaşlar, Hükümet ister ki, icraatında hiç
bir aksaklık olmasın.. Belediyeler ister ki, giriştiği 
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imar hareketlerinde - vatandaşın hakkı korunum 
korunmaz, şikâyet olur, olmaz, gerisi ne olursa 
olsun - ben, imar işimi, açacağım yolları, kura
cağım parkları bir an evvel yapayım, diyebilir. 
Diyebilir ama ortada bir de âmme hukuku var
dır. Bunun yanısıra fert hukuku, hakkı vardır 
ve bir adalet ruhu vardır, arkadaşlar. Geniş cad
deler güzel, parklar güzel, imar da güzel, ama 
vatandaşın hakkı da o kadar güzel! imar yapı
lıp yollar açıldıktan sonra belki unutulur. 
Fakat tarlasından kaldırılan bir tek taş için 
ağırlığınca altın verdiği halde «Bana sormadan 
kaldırıldı taşım da taşım» diye direnen köylü
nün karşısında padişahın aczi nesiller boyunca 
dillerde dolaşır. Bu daha güzeldir. Fakir ih
tiyar değirmenci ile Büyük Frederik'in dâvası, 
o da unutulmaz, o da güzeldir! 

Binaenaleyh bir kanun tedvin edilirken, kim
senin hiç şüphesi yok, memleketimizin imarı 
canü gönülden istenirken terdin hakkını, âm
me hukukunu heybeye atıp geçip ..gitmiyelim. 

Arkadaşlar ben, Dahiliye Encümeninin ye
rinde olan teklifine iltihak ediyorum. Fakat 
kastım o değildir. Üç odalı, üç sınıflı mektep 
yaparken, beş gözlü bir sağlık merkezi yapar
ken Nafıa Vekâletine danışıyorsun da bütün bir 
şehri alâkadar eden, binlerce vatandaşın hak
kını, hukukunu alâkadar eden bir operasyon ya
pılırken İmar ve İskân Vekâleti gibi bir mer
ci tanımak fena bir şey mi, arkadaşlar? İsti
nafı, temyizi olmayan belediyelere bütün inisi
yatifi vermek tehlikeli bir şeydir. 

Arkadaşlar, ben diyorum ki, ne şekilde ka
bul edersek edelim ama bir kere İmar ve İs
kân Vekâletinin tasdikinden geçsin. Niçin kur
duk îgRar ve İskân Vekâletini, bu teşkilâtı ni
çin kurduk? Ondan sonra ne yaparsanız yapın. 

REİS — Sefer Eronat, 

SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar, İmar Kanunu memleketin büyük 
bir ihtiyacını karşılamış ve hakikaten site ha
yatımıza bir yol açmış bulunmaktadır. Bugün 
bu kanunla getirilen tadil, o kanundaki mü
him bir noksanı karşılamaktadır. Bu maddeye 
çok zaruret vardı. Meselâ İmar Kanununda ,bir 
adanın heyeti umumiyesi birakç kişiye aidolsa, 
onu bir araya getirmek suretiyle bir kombine 
teşkil etmek, bir form vermek yetkisi İmar 
Kanununda vardır. Ancak yapmazsa, âciz bir 
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vaziyette ise, ne olacak? Bu maddenin tadiline j 
hakikaten, biraz evvel Saym Vekilin de izah 
buyurdukları veçhile zaruret vardır. Ancak, 
Dahiliye Encümeni ile Hükümetin lâyihası 
arasında ufak bir noktai nazar itilâfı bulun
maktadır. Bendeniz de bu husustaki kanaatimi 
arz edeyim. 

Dahiliye Encümeni metninde mülkün sahi
bine imkân evriliyor, yani deniyor ki, «Biz 
şu maksat için buraları istimlâk ediyoruz. Bun
dan sonra şöyle bir bina yapılacaktır; bu binayı 
siz yapar mısınız, yapmaz mısınız?» Hüküme
tin lâyihasında uzun uzadıya bir muamele ile 
meşgul olmadan, «al paranı, başkasına sat, ora
yı başkası imar etsin.» denilmektedir. 

Şimdi burayı başkasına sattığımız zaman ne 
yapacaktır?.. Gene muamele tekerrür mü ede
cektir? Gene bir istimlâk mi yapılacaktır, ya
hut muayyen bir müddet tâyin edilecektir de 
bu müddet içinde mi yapılacaktır? Ya yapılmaz
sa? 

tnıar Kanunu der k i ; (Satışın % 25 i bele
diyeye, % 75 i mülk sahibine verilir.) Buna dair 
kanunda, uzun hükümler var. Yani demek olu
yor k h mülk sahibine karşı şimdi bu kanunun 
maddesi içinde esirgemiş olduğumuz muamele 
0 gayrimenkulu üçüncü bir şahsa sattığımız tak
dirde yine aynen tekerrür edecek, yani iş uzıya-
caktır. Demek ki burada arzu edilen, yalnız be
lediyelerin kendi yapacağı ve kendi tasavvur et
miş olduğu arsalar üzerinde tasavvur etmiş ol
duğu binalara maksur ve münhasır olarak mad
denin tedvinidir. Bunda umumiyet vardır. Aksi 
halde ilcinci mülk sahibine bir daha tekrarla
mak yoluna gidilirse iş çıkmaza girecektir. Çün
kü istimlâk bir defa olur. Yed'lerin tebeddüliyle 
müteselsil istimlâk olmaz. Bu olmıyacağfİa gö
re ; bu defa döneceğiz, bu îmar Kanununun di
ğer hükümlerini tatbik edeceğiz. Şimdi bende-
nizce Hükümet teklifindeki ufak bir noksanın 
ikmaliyle neticeye varmak ve adaleti tesis et
mek lâzımdır. Ancak, Dahiliye Encümeni tara
fından tanzim edilmiş olan maddenin metninde 
de yine Süleyman Kuranel arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi bâzı noksanlar var. Şu vaziyete naza
ran artık Heyeti Aliyenizde bir noktai nazar ta
li .assül etmiştir. Encümen bu lâyihayı geri alsa ve 
yapılacak istimlâkte evvelâ mülk sahibiyle ını-
1 aşmak cihetine gidildikten sonra bu muameleler 
cereyan etse çok iyi olacaktır. Biraz evvel arka- J 
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daşlarımız «Arsa küçükse ne olacaktır?» dediler. 
imar Kanunu bu noktaları düşünmüştür. Arsa 
küçükse, büyükse, hisseli ise, değilse, bir parsel. 
içine girmişse, girmemişse ona göre hal çareleri 
bulmuştur. Çok şayanı memnuniyettir ki, îmar 
Kanunumuz bunları halletmiştir. Bu endişeleri 
burada kemafissabık bir kere daha tekrar etmi-
yeyinı; yeri de değildir kanaatindeyim. 

Şimdi, yine buyurdular k i ; «Biz kendisine 
mehil verdik, o mehile riayet etmedi, mehlin son 
günü başkasına sattı.» Nitekim Dahiliye Encü
meninin tedvin etmiş olduğu madde tasarısında 
bu noksanın telâfisine gidilmiştir. Kanaatimce, 
yapılmış olan muameleler ikinci malike de inti
kal eder denirse bu endişe önlenmiş olur. Ecda
dından kalmış olan bir mülkü belediye satın al
dıktan sonra müzayedede satmak isterse bu, o 
vatandaş için çok vahim bir hâdise olur. 

Mecellede bir hüküm vardır : (Zararı ânımı 
defi için zararı has ihtiyar olunur.) Bu, umumi 
kaidedir. Modern bir şehir, modern bir ev, me
kân tesis etmek dâvasmdayız. Bu itibarla bünye 
içinde bazan ferdî menfaatlerin üzerine basıla
caktır, ama bu derece değil. Benim arzularıma 
tamamen muvazi olan bir vatandaşın durumunu 
nazarı itibara almak suretiyle bunları himaye-
kâr ve yardımcı olarak hareket etmekliğimiz bi
zim borcumuzdur. Nitekim bizim Hükümetimiz 
tanzimcidir, müdahaleci değildir. Gerek hukuki 
anane ve anlayışımıza göre, gerek mensubu bu
lunduğumuz iktidar Partisinin programına göre 
bu derecede müdahil vaziyetine geçmekliğinıiz 
biraz ağırca olacaktır. Hükümet teklifi ile Dahi
liye Encümeni teklifi arasındaki şu uyuşmazlığı 
giderebilen bir mutavassıt esasa vâsıl olursak 
reye iştirak ettiğimiz zaman huzurla el kaldır
mış bulunacağız. Bu itibarla Hükümet teklifini 
kabul etmek hakka zor gelmektedir. Dahiliye 
Encümeninin tanzim etmiş olduğu maddeyi ka
bul etmek de noksanını bile bile ona mutavaat 
etmek olacaktır. En iyisi, encümen lütfen bu iki 
maddeyi yekdiğerine mütenazır bir şekilde tan
zim etsin. Ferdî mülkiyet bakımından belediye 
evvelâ ihtiyacı kadarını alıp fazlası üzerinde se
bebini izhar etmeksizin tazyik icra edip mülkü
nü elinden almasın. Bu hal vatandaş vicdanın
da ıstırap yaratacaktır. 

Ben ne Hükümetin teklifinin tamamen kal
masını ve ne de Dahiliye Encümeninin tanzim 
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etmiş olduğu metnin, bu noksanına rağmen ay
nen kabulünü isterim. Bu itibarla her ikisini 
ele alıp ikisinden yeni bir madde hazırlanarak 
getirilmek üzere encümene havalesini doğru bul
maktayım. 

Her halde mülkiyet hakkına hürmet etmek 
lâzımdır ve yerinde olur. Maruzatım bundan iba
rettir. 

REİS — İmar Vekili... 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ BERK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; evvelâ 
Sefer Eronat arkadaşımın, müzakerenin şekli 
bakımından, Dahiliye Encümeniyle Hükümetin 
teklifi arasındaki farkların izalesi için tasarı
nın tekrar encümene iadesi hususundaki teklifi 
üzerinde şu bakımdan durmak lâzımgelir; Hü
kümetin teklifi olan bu kanun maddesi geçen 
sene Haziran ayında Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiştir. O zaman İmar ve İskân Encümeni 
olmadığı için ve teknik bakımdan da İmar Ka
nununun hazırlanışı Nafıa Encümeni tarafından 
yapılmış olduğundan, doğrudan doğruya Na
fıa Encümenine sevk edilmiş ve Nafıa Encüme
ni Hükümetin teklifine aynen iştirak etmiştir. 
Dahiliye Encümeninde o zaman muhalefete men-
subölan bâzı arkadaşlar, bu kanunun bu mad
desinin, İmar Kanunundaki boşluğu izale eden, 
tamamlıyan bu maddenin değiştirilmesini iste : 

mislerdi. Dahiliye Encümenindekji konuşmalar
da C. H. Partisi mensuplarına kendi zamanla
rındaki İmar Kanununda yapılan değişikliği ve 
kendilerinin hazırladığı esbabı mucibeyi göster
mek suretiyle, vatandaşın hakkının ihlâl edil
mediğinin tâ o zamanki esbabı mucibe ve encü
men müzakerelerinde tesbit edildiğini de göster
miş bulundum. 

Şimdi arkadaşlar, Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu arkadaşımın hataya düştüğü nokta şudur; 
Biz bir kere vatandaşın belediyelere menfaat te
mini kasdiyle, âmme tesisinin yapıldığı yerin 
kenarındaki arsasını rızası hilâfına ve' imar tat
bikatı icabı olarak istimlâk etmiyoruz. Haddi
zatında bu hak yeni İmar Kanununun 42 nei 
maddesinde zâten belediyelere tanınmıştır. Bu 
mevzu üzerinde durmak lâzımgelir. 

Evvelâ bir kadastro parseli vardır. Onun ya
lımda yeni İmar Kanununun tatbikatının bir 
cüz'ü olarak imar parseli vardır. Ekseriya imar 
plânlarımız eski tarihlerde yapılmış olduğu için 
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kadastro parsellerimiz bugünkü imar plânlarına 
uymamaktadır. Bu uymıyan parselleri doğrudan 
doğruya imar tatbikatına uydurabilmek için 42 
nci madde belediyelere aşağı - yukarı mutlak bir 
hak tanımıştır. 

Müsaade ederseniz 42 nci maddeyi yeniden 
gözden geçirelim. «İmar ve yol istikamet plân
ları hududu içindeki.binalı ve binasız gayrimen-
kullerin, plâna uygun şekilde inşaata elverişli 
hale getirilmesi için, gayrimenkul sahiplerinin 
muvafakati aranmaksızın...» Demek ki, bir bel
denin imarı için şahsa parası verilmek suretiyle 
binalı yahut binasız gayrimenkulu elinden ica
bında alınmış oluyor. Kendisine bir başka yerde 
yer veriliyor. 

ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOÖLTJ (Yoz-. 
gad) — Kanun niçin geldi o halde? 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ MEDENİ BERK 
(Devamla) — Kanunda bir boşluğu doldurmak 
için Beyefendi. Bir belediye âmme hükmi şa-
hıslariyle, âmme müesseselerine ait yerleri bir
leştirirken plân icaplarına göre nıüstakillen par
sellere ayırmaya ve bunun % 20 sini dağıtmaya 
belediye salahiyetlidir. Bu tatbikatta çok uza
makta olan aylara, senelere mütevakkıf bir mu
ameledir. İmar plânı tatbikatım biliyorsunuz. 
Memleketimizin büyük şehirlerinin imar işleri 
insan emeği ile değil, makina gücü ile halledi
liyor ve bu süratle yapılıyor. Biz vatandaşın 
hakkını zıyaa uğramaktan mahfuz tuttuk. Be
deli ödenmek şartiyle imar tatbikatına süratle 
geçecek şekilde bir madde arıyoruz. Bir şehrin 
etrafında değil, âmme tesisinin yanında yer alan 
mülklerden alıyoruz. Binaenaleyh vatandaşın 
hakkı; hukuku zedelenmiyor. Mevzu hukuk 
bakımından mütalâa edildiği takdirde İmar Ka
nunu çerçevesi içinde yerini bulacaktır. Sırf 
tatbikatın süratle iâaresi bakımından bu boşluk 
Hükümet tarafından getirilmiş, Nafıa Encü
meninde kabul ; edilmiş, hattâ Dahiliye Encü
meni de iştirak etmiş, karşılığını kabul etmiş, 
yanlız paragraf ilâve etmek suretiyle madde met
nine mevzuu, tatbikat bakımından güçleştirecek 
bir hüküm ilâve etmiştir. Dahiliye Encümeni 
aynı Hükümet teklifine iştirak etmek suretiyle 
bu mevzuda vatandaşın hakkına bir tecavüz mev-
zuubahsolmadığını ittifakla kabul etmiştir. 

Sefer Eronat arkadaşıma da bu suretle cevap 
vermiş oluyorum. Encümenler bakımından, iki 
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encümenimiz Hükümet teklifine iştirak etmiştir. 
Dahiliye Encümeni de aynı teklife iştirak etmek
le beraber müddet bakımından bir takyide tâbi 
tutulmuştur. Dahiliye Encümeninin ileri sür
düğü hususun tatbikine bugün için imkân gö
rülememiştir arkadaşlar. 

RElS — Hulusi Köymen. 
HULÛSÎ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, gerek Sayın imar Vekili ve ge
rekse Encümen Mazbata Muharriri Süleyman 
Kuranel'in izahları ile tasvibinize sunulan mad
denin muhtevası arasında hicjbir münasebet 
görülemiyor. Madde şu şekilde yapılmıştır ve 
o şekilde tasvibinize arz edilmektedir: (Açıla
cak veya genişletilecek yol, açıldıktan sonra 
etrafında kalan parsellere Hükümet, bedelini 
vermek suretiyle sahibolur.) diyor. ifade bu
dur ve mutlak mânası da budur. Halbuki bele
diyelerin şahsın mülküne tasarrufları ancak âm
me hizmeti kaydı ile mukayyettir. Yol açacak-
sa, belediye hizmetine ait bir tesis kuracaksa 
satmalır. Bunun dışında, yolları açtıktan son
ra geri kalan parseli ticari tesisler kurması şar-
tiyle şahsı hakikiye veya şalhsı hükmiye sat
mak suretiyle istimlâki Medeni Kanundaki 
mülkiyet hakkının temini yolundaki mevzu hük
me aykırı bir harekettir. Madde Anayasaya ay
kırı bir madde olarak gelmiştir. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gkzianteb) — 
Eski 2290 da vardır. 

HULUSİ KÖYMEN (Devamla) — imar Ve
kili arkadaşımız diyorlar ki; «Eskiden de is
timlâk kanunlarında bâzı hükümler vardı, en
cümende bunu belirttik.» Şimdiki hüküm hiç, 
de böyle değildir. 1954 senesine kadar bu mem
lekette muhtelif istimlâk kanunları cari idi. 
Demiryolları yapmak için istimlâk Kanunu, 
Millî Müdafa için istimlâk Kanunu, belediye 
hizmetleri için yapılan istimlâk Kanunu ayrı 
idi ve bunların her birinde muhtelif prensipler 
hâkim kılınmıştı. Bunların aralarında bir mü
nasebet kurmak ve telif yapmak imkânsızdı. 
Meselâ demiryolu istimlâki için tutmuş demiş 
ki; tapu sicilinde mevzu ve mukayyedolan kıy
met esastır. Tapu sicilinde 100 sene evvel bir 
kuruşa tescil edilmiş olan bir yeri, bugünkü 
kıymeti bin lira olduğu halde yine bir kuruş
tan istimlâk etmiş ve tren yolunu geçirmiştir. 

Kezalik hava meydanları için büsbütün ayrı 
bir hüküm koymuştur. 
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I Biz hepsini bir tarafa bıraktık ve bir istim

lâk Kanunu vaz'ettik ve bu istimlâk Kanunun
da tamamen Anayasanın prensiplerini hâkim 
kılmayı esas kabul ettik. Bakınız şimdi bu mad
deyi okuyacağım. Bunu okuduktan sonra ge
rek imar Vekili Beyefendi ve gerekse, zanne
derim ki, Nafıa Encümeni Reisi Süleyman Ku-
ranel Beyefendi de dâhil Yüksek Heyetiniz be
nim mâruzâtımın kabulüne mütemayil olacak
tır. Diyorlar ki; (Umumi hizmetlere ayrılan 
yol, meydan, park, otopark gibi umumi yerler..) 
Bunlar için istimlâk doğrudur. Fakat gelelim 
çevrelere. Bu çevre meydan açmak için lâzım 
değil, yol genişletmek için lâzım değil. Çevre 
deyince bunun dışında ne varsa girer. Çevre, 
yolu açtıktan scnra tâ öteki yola kadar gayet 
geniş 'bir sahaya şâmil olabilir. Hükümet sı
nai tesisler kurmak için, bankalar açmak için 
oralara vazıyed edebilir, istimlâk edebilir. Hal
buki bu şekilde istimlâk Anayasanın vaz'etmiş 
olduğu esas prensibe uymaz arkadaşlar. 

Eğer şuyulandırma meselesinde müşkülâtı 
bertaraf etmek kasdiyle böyle bir yola gitmiş
se ben bunu hürmet ve takdirle karşılarım. Bu 
şekilde müşkülâtı bertaraf etmek mümkündür. 
Nitekim Dahiliye Encümeni, zannederim bu hu
susta bir nokta koymuş. O nokta, nakıstır, 
kâfi değildir, inşaat yapma hususunu da koy-

.muştur. Halbuki şuyulandırma hususunda bir 
müddet, bir mehil tâyin edilir ve o mehil zar
fında şuyulandırma olmadığı takdirde beledi
ye doğrudan doğruya vazıyed edebilir, istim
lâk edebilir, bunun için bir şekil bulunabilir. 
Ama hiçbir zaman ana haklar prensibi ihlâl 
edilmemek suretiyle bunlar yapılmalıdır. Ben 
bu maddeyi, mülk sahibi olan vatandaşların bu 
hakları üzerinde Hükümetin keyfemayeşa ta
sarrufuna müsaade edecek mahiyette telâkki 
ediyorum. Nokfcai nazarım budur, noktai naza
rımı arz ediyorum. Hükümetten bir teklif gel
miştir, Hükümetin bu teklifini Adliye Encü
meni olduğu gibi, aynen kabul etmiştir, Na
fıa Encümeni aynen kabul etmiştir, Dahiliye 
Encümeni üzerinde durmuştur. Şu halde gere
ken odur ki, Hükümetin teklifi üzerinde icabi, 
selbî, ihtirazi kayıtlar dermeyan eden, ilâveler 
ve tadiller yapaıı Dahiliye Encümeninin hazır
ladığı metin üzerinde müzakere olmalı ve onun 

I üzerinde münakaşa yapılmalı, her ikisinin mu-
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kayesesi yapılmalı, hakka, adalete uygun olanı 
tercih edilmelidir. 

REÎS — Daha yedi arkadaş söz almış bulun
maktadır. Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir, oya konulmasını arz ve 

teklif ederim. 
Rize 

î. Akça! 

REÎS — Kanunda müstaceliyet de bulun
maktadır, takdir Heyeti Âliyenizindir. 

KEMÂL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

REÎS — Kifayet aleyhinde Kemal özçoban. 
KEMÂL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem 'arkadaşlar, hakikaten çok ehemmi
yetli bir madde karşısındayız. Mevzu itibariy
le Anayasaya muhalif olduğu dermeyan edil
mektedir. Beri taraftan Anayasaya muhalif de
ğildir denmektedir. Hakikaten şimdiye kadar 
vâki beyanatlardan şüyuun izalesi, parsel, 
plân dendi. Fakat metin itibariyle farklı be
yanlarda bulunuldu. Tenevvür etmedik arka
daşlar, mühim bir meseledir, iyi düşünelim, 
pişman olmıyalım. Ve yeni bir tadille Mecli
si huzursuz kılmak ihtimali vardır. Biraz da
ha konuşalım, kifayetin kabul edilmemesini ri
ca ederim. 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize * arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Müzakereye devam ediyoruz. 

Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ ÖMER 
LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Çok 
muhterem arkadaşlar, affmızı istirham edece
ğim. Çünkü muhterem üstadımız Hulusi Bey 
gibi bendeniz de bu maddenin Anayasanın 74 
ncü maddesine ve İstimlâk Kanununa tama
men aykırı olduğundan dolayı huzurunuzu 
müteaddit defa işgal ediyorum, özür dilerim. 

Muhterem Burhanettin Beyin konuşması
nı evvelâ iyice anlamamıştım. Şimdi anladım 
ki kendisi bizim tezi müdafaa ediyor, kendisi
ne müteşekkirim. Kendisinin fikirlerini, yanlış 
anladığımdan fikirlerine tarizde bulunmuştum, 
sözümü geri alıyorum, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Vacid Bey İstimlâk 
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Kanununun mazbatasında hazırladığım madde
nin sadece bir fıkrasını okudu. Eğer Vacid 
Bey encümen sözeüsü olarak bu mazbatada 
zikrettiğim hususları kabul ve tasvibederse di
yeceğim yok. 

Şimdi, İstimlâk Kanununun üçüncü madde
sinin esbabı mucibe mazbatasını aynen okuyo- e 

rum: «İdare, âmme • hizmetinin veya âmme te
şebbüsünün vazifelendirildiği ve bu vazifeyi 
kanundan aldığı için istimlâki ancak, o hizmet 
ve teşebbüsün yürütülmesine lüzumlu gayri
menkul ve kaynakların ve bunlar üzerinde kıs
men veya tamamen irtifak hakkı tesisinde ce
reyan edeceği hususu kabul edilmiştir. Bu iti
barla, hizmet ve teşebbüsün yürütülmesi için 
lüzumlu olmıyan ve alâkası bulunmıyan gayri
menkul ve kaynakların istimlâki cihetine gidi-
lemiyecektir. Meselâ, idarece bir âmme hiz
meti ifası için münhasıran irat (Akaar) temi
ni maksadiyle yapılacak istimlâke bu madde 
ile cevaz verilmemiştir. 

Üçüncü maddenin izahı, sarih olarak bu
dur. Eğer arkadaşımız, Vacid Asena, tecahülü-
ârifanede bulunmak istemiyorsa o başka. Di
yoruz ki muhterem encümene; belediye bir 
tüccar mıdır? Türkiye'de âmme müessesesi, 
âmme ihükmi şahsiyeti dörttür. Devlet, hususi 
idare, belediye ve köydür. Belediyeler tüccar 
kılığına bürünerek filân hizmete tahsis ede
ceğim diye akaar mahiyetinde olacak olan bir 
iş için menafii umumiye kararma lüzum gör
meden istimlâk yapabilir mi? Bu Anayasaya 
uyar mı? Hükümetin getirmiş olduğu bu mad
de ile ferdin mülkünü elinden 50 liraya ala
rak 500 liraya başkasına satmak salâhiyetini 
belediyeye tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? 
Encümen olarak bunu ifade etsinler. Biz bu 
kanunu hazırlarken gelişigüzel hazırlamadık. 
Hulusi Bey biraz önce güzel buyurdular. 3710 
sayılı Kanun gelirken o zamanki Hükümetin 
getirdiği bu maddeyi Dahiliye Encümeni, ay
nen bugünkü Hükümetin getirdiği noktai na
zarı biraz daha genişleterek tadili kabul et
mişti. Etüd ettik, bunu yani 3710 sayılı Kanu
nun anlayışını bugünkü demokratik prensip
lere uygun bulmadık ve bunun için de İstim
lâk Kanununa almadık. Niçin almadık?.. 3710 
sayılı Kanunda akaar mahiyeti zikredilmedi-
ğinden dolayı o kanuna istinaden belediyele-
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rin otel, han, apartman yapmak için yapmış 
oldukları istimlâkleri. Devlet Şûrası tam altı 
defa belediyelerin, âmme hükmi şahısları ol
ması itibariyle akaar mahiyetinde istimlâkler 
yapamıyacaklarına dair karar vermiştir. Buna 
tezimizle alâkalı olarak Federal Mahkeme ve 
Temyiz Mahkemesi kararlarının tarih ve nu
maralan İstimlâk Kanunu esbabı mucibe lâyi-
(hamızda mevcuttur. 

Muhterem ıSefer Beyin itiraz etmiş olduğu 
noktayı, biz ikamın metnine değil, istimlâk Ka
nunundaki prensibe uygun olarak, esbabı mu-
cibeye koyduk. Balkın (burada ne deniyor : (Ta
ahhüt edenin şartlara riayetsizliği veya taahhü
dü başka bir kimseye devri halinde belediyele
rin gayrimenkulu hangi usul dairesinde geri 
alabileceği...) Bunu dercetmek suretiyle o mah
zuru da bertaraf ettik. Üç sene sonra bir adam, 
'kendisine devreden kimsenin taahhüdünü taah
hüt ederse buna bir şey denemez. Fakat taahhüt 
edilmediği takdirde üç sene 'evvelki istimlâk 
bedeli ne ise o bedel üzerinden gene istimlâk edi
lecek demektir. Arkadaşımız, «îmar Kanununun 
42 nci maddesinde bu sarahat vardır, şüyuun 
izalesi hakkında dâva .geciktiğinden dolayı tat
bikatta sürati temin için Ibu kanunu getirdik» 
diyorlar. Sürati temin için getirdikleri kanun 
bu ise bu metin sürati temin etmıez arkadaş
lar. Bu madde kanun tekniği bakımından da 
doğru değil. Zira evvelâ esas bakımından şüyu
un izalesini daha süratli bir şekle ifrağ etsin
ler. Saniyen de îmar Kanununun 42 nci mad
desinin tadili şeklinde getirsinler. 

Muhterem Hulusi Köymen ve Burhanettin 
Onat arkadaşlarınım fikirlerine tamamen işti
rak etmekteyim. Yalnız bir nokta var; muhte
rem Vekil Bey, bu lâyiha îmar ve iskân Vekâle
ti kurulmadan evvel Meclise sevk edildiği için 
îmar ve iskân Encümeni de henüz kurulmadı-
ğmdan. o -encümenden geçmemiştir, buyurdular. 
Heyeti Celile imar ve iskân Vekâletine mütena
zır olarak îmar ve iskân Encümenini kurmuş
tur. Yüksek Meclis ten'sib buyurursa lâyiha, He
yeti Celilerim mütalâalarının ışığı altında îmar 
ve îskân Encümenine havale buyurulur ve ora
da yeniden müzakere mevzuu olur. Burada ileri 
•sürülen kıymetli mütalâaların ışığı altında imar 
ve îskân Encümenmde müzakere edilerek huzu
runuza getirilirse daha sâliın bir neticeye vâsıl 
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olunabilir. 'Bu hususta bir de takrir verilmiştir 
zannederim. Bu halin, Anayasaya uygunluğu ve 
vatandaş hakkını korumak babında Hükü
metin tatbikatta karşılaştığı zorlukları gidermek 
bakımından da<ha iyi olacağı kanaat'indeyim 
efendim. 

REİS — Reylerini kul 1 anım ıyan arkadaşlar 
lütfen kullansınlar. 

Encümen. 
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. VACİD AS.E-

NA. ('Balıkesir) — Sözlerime başlamadan evvel 
'bir hususu işaret etmek isterim. Barikai haki
kat müsademe! efkârdan çıkar, derler*. Fakat 
ıha'kitkatlerin çeşnisine şalisi kanaatlerin katıl-
maması iktiza eder. Biz burada encümenin nok
ta! nazarını müdâfaa ediyoruz, mütalâalarımız
la onun anlayışının tercüman] olmuş bulunuyo
ruz. Benim mâruzâtım, hiçbir zaman şahsi ka
naatlerimden doğan hususlara istiuadetmemiştir. 
Ancak, bana verilen vazifenin icabını, mev
zuu itibariyle yerine getirmektir. 

Ömer Erzu.rumlııoğlu arkadaşımızın Dahili
ye Encümeninde ıgeçen müzakereler dolayısiyle 
(beyanda- bulunurken kendi şahsi ııoktai naza
rını ileri sürmek, suretiyle benim de ismimi zi
kir ve sana hitabediyorum diyerek, bâzı sual
ler sormak da istedi. Eğer şahsıma müteveccih 
bir kusur ve noksan varsa veya kendi düşünce
siyle benim düşüncem arasında bir fark varsa 
bunu a y ı c a cevaplandırmaya hazırım. Ama bu 
mevzuun şahsımla ilgisi yoktur. 

Sonra, ortada çevrilmek istenen bir vaziyet 
de var. Arz edeyim; Hükümetin hazırladığı 
metne Adliye Encümeni de iştirak etmiş bulu
nuyor. Fakat Adliye Encümeni olarak Hüküme
tin getirdiği metin üzerinde bir ittifak hâsıl 
olması muvacehesinde Dahiliye Encümeni bizden 
ayrılmıyor. Esasa ait, ve hüküm itibariyle o da 
bu tesise aynen taraftar ise de ayrı bir fıkra 
ile ilâve yapıyor. Ama bu ilâve işlen mi, işlemez 
mi? Bunu çıkarmak lâzım ortaya. 

Muhterem arkadaşlar; Ömer Lûtfi Erzurum -
luoğlu arkadaşımın sözlerine yine şu şekilde 
cevap vermek istiyorum; 3 ncü maddenin esbabı 
mucibesi meyanmda şöyle bir hüküm var : İlk 
mâruzâtımda bu ciheti tamamiyle tebarüz etti-
remedim, affını zı istirham ediyorum, tekrar 
edeyim. «îmar plânını tatbik etmek için plânda 
gösterilen mesken, sanayi, ticaret ve saire bölge-
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leri, imar plânına göre yeniden açacağı veya 
tanzim edeceği yolların her iki tarafındaki 
gayrimenkullerin imar parseli derinliğine kada
rını belediyeler istimlâke salahiyetlidir.» Nesil
sin Erzurumoğlu? Çık şimdi karşıma, 

REİS — Rica ederim, Heyeti Umumiyeye hi-
tabediniz. 

VACİD ASENA (Devamla) — Vaziyet bu. 
Ye dahası var. 

Şimdi esas mevzua sirayet ve intikal ettirmek 
üzere kanunun bâzı maddelerinin arzına geçi
yorum. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOâLU (Yoz-
gad) — Şahsan müşterekiz ya, o kâfi. 

VACİD ASENA (Devamla) — 6785 sayılı 
İmar Kanununda bir 42, 43, ve 44 ncü maddeler 
vardır. Mâruzâtımı bir az daha belritebilmek 
için metinlere müracaat etmeyi daha uygun bu
luyorum. Hem de fuzuli bâzı kelime ve cümle
lerle de muhterem heyetinizi işgal etmekten te
vakki etmiş olurum. Bu maddelerden evvel
emirde. ve başlıca 43 ncü maddeye temas etmek 
isterim. 43 ncü madde hükümlerine göre bele
diye meclislerince tesbit edilen sınır içinde 
gayrimenkul... İstimlâk Kanunu hükümlerine 
göre istimlâk olunur.) 

44 ncü madde hükmü böyle. Bu 'hüküm 43 
ncü maddeye atıf yapmak suretiyle hüküm vaz'-
ettiği için 43 ncü maddeyi de bu maddeyi mü
saadenizle aynen okuyacağım. Madde : «İmar 
plânı hududu içinde sahası bir hektar veya daha 
fazla olan veyahut 50 veya daha fazla gayri
menkulu ihtiva eden yangın yerleri ile bitişiğin
deki ve yanındaki boş arsa ve arazinin tevhid-
edilerek imar plânı hükümlerine ve 42 nci mad
de hükümlerine göre parsellere ayırmaya ve bu 
parselleri tesbit edilen şartlarla bina yapacak
lara artırma yolu ile satmaya belediye meclis
leri salahiyetlidir.» diyor. Şimdi Ömer Lûtfi Er-
zurümluoğlu'na bir sual saracağım. (Mebusa sual 
soramazsın sesleri) 

REİS — Lütfen Heyeti Umumiyeye hitabe-
din. 

VACİD ASENA (Devamla) — 3710 numa
ralı Kanunda bu hükmün hemen hemen aynı 
varken eski hükümler antidemokratik olduğu için 
biz bunu kabul etmedik, dediler. Fakat, ya bu 
hüküm nedir? Yani 3710 numaralı Kanundaki 
hüküm antidemokiatik olarak vaz'edilmişse, bu 
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nedir? Her iki hükümde antidemokratik değil
dir. Sonra yeni bir kanun tedvin edilirken kaim 
olacağı eski kanunun tatbikatının neticelerine 
iltifat edilmesi lâzımdır. 3710 sayılı Kanunun 
tatbikatı neticesinde çıkan aksaklıklar veya 
faydaları ortaya konmuş mizana vurulmuş olsa 
idi muhakkak ki arz ettiğim veçhile o kanunun 
bâzı hükümleri de bu kanunun metnine ithali 
elbette gerekirdi. Böyle Erzurumluoğlu arka
daşımız... Daha da var: 

Huzurunuzu fazla tasdi ettim; İmar Kanu
nunun 34 ncü maddesinde buna mümasil hü
kümler vardır. Yeni tedvinin esası ihtilâfı mu-
cibolacak her hangi bir vaziyeti önlemek, toplu 
imar hareketini sağlamak maksadına matuftur. 
Bu maksatla Yüksek Huzurunuza getirilmiş
tir. Erzurumluoğlu'nun veya Dahiliye Encü
meninin yegâne olarak Hükümetten ve Adliye 
Encümeninden ayrıldıkları nokta muvakkat 
bir zaman için şahıslara bir hak tanıyalım ve 
bu hak için kendilerine bur mehil) verelim. Bu 
müddet de üç sene olarak işlesin. Bir sene 
içinde inşaata başlasın, daha sonraki müddet 
içinde bitirsin. Bitirmezse ne olacaktır? 

Muhterem arkadaşlar, eğer Dahiliye Encü
meninin tanzim ettiği fıkra kabul buyurulduğu 
takdirde imar hareketlerinin, tam mânasiyle 
bir barajı olacaktır. Çünkü, vatandaş imar plâ
nına uymak mecburiyetindedir. Acaba plâna 
uygun inşaat yapabilmesi için maddi varlığı 
müsait midir? Daha sonra, plâna irtifa ve saire 
gibi şekil bakımından uymak maksadı temin 
eder mi? Bütün bunların üzerinde tavakkuf 
etmek suretiyle meselenin çözülmesi iktiza eder. 
Esaslı ve asıl nokta plân mucibince o mmtaka-
da vücuda getirilecek inşaat mevzuunu vatan
daş yapmayı kabul edecek midir? Velhasıl mev
zuu şahısların anlayışına, durumlarına bırak
manın doğru ve isabetli bir hareket olamıya-
cağı aşikârdır. Bir an evvel imar hareketini 
hazırlamak ve tahakkuk ettirmek için salâhiyet, 
hak ve tasarrufun belediyeye intikali zaruri
dir. Vatandaş esas inşaata rıza göstermiş olsa 
bile ne zaman yapacaktır? Bütün bu husus
ların teemmülü halinde lâyihanın vaz'ettiği hük
mün doğru olduğu meydana çıkar. Bir veya 
bir kaçı kişiyi hlimaye edelim diye düşünülürken 
cemiyetin, topluluğun âcil ihtiyacına engel ol
mak tecviz edilmiyen bir husustur. Zararı hassa 



1 : 79 10. 6 
itibar olunmaz, lâyihanın aynen kabul Duyu
rulmasını istirham ederim. 

REÎS — Kemâl özçoban. 

KEMÂL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, eğer bâzı arkadaşları
mızın lehde vâki görüşmeleri veçhile bu müsta
kil bir bina yapmaya elverişli olmıyan şayi 
hisseli gayrimenkullere münhasır kalsa idi ben 
bunun lehinde oyumu kullanacaktım. Sevk 
edilen madde ile arkadaşlarımızın beyanı ara
sındaki mübayeneti nazarı itibara alarak söz 
almak mecburiyetinde kaldım. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, istimlâk 
ve istimval Anayasanın 74 ncü maddesi muci
bince meşru bir yoldur. Müsaade ederseniz 
Anayasanın 74 ncü maddesinin birinci fıkrasını 
okuyayım : 

(Umumi menfaatler için lüzumu, usulüne 
göre anlaşılmadıkça ve mahsus kanunları mu
cibince değer pahası peşin verilmedikçe hiçbir 
kimsenin malı istimval ve mülkü istimlâk olu
namaz.) Şu halde iki unsur bir araya gediği 
takdirde istimlâk ve istimval muamelesi muva
fıktır. Bir defa unsurlardan birisi âmme men
faati, umumi hizmet dolayısiyle mevzuubahsola-
bilecek. Âmme menfaati nedir arkadaşlar? Âm
me menfaati; hukukta tarif edilmiştir. Umumun 
muhtacolduğu hizmetleri yerine getirmek için 
veya umumun bu işten faydalanması için yapı
lacak tesislerde istimlâk caizdir. Bunlar neler
dir? Bunlar birçok kanunlarda tadadedilmiştir. 
Bilhassa îmar Kanununda ve Belediyeler Kanu
nunda tasrih edilmiştir. Şu halde arkadaşlar, 
böyle bir maddeyi kabul edip de rey vermek su-. 
retiyle kanun haline getirebilmemiz için muhak
kak âmme menfaati ve umumi hizmet unsurla
rını elde etmemiz lâzımdır. 

Gelelim maddeye : Madde şunu söylüyor, ar
kadaşlar. «Tasdikli imar ve yol istikamet plân
larının tatbikine geçilmesi dolayısiyle (Kanu
nun 27 nci maddesinin (B) fıkrasına tevfikan) 
tanzim edilmiş veya edilecek tatbikat plân
larında genişletilmesi veya yeniden açıl
ması icabeden yol, meydan, yeşil saha, 
park ve otopark gibi umumi hizmetlere 
tahsis edilmiş yerlerin çevresinde...» Şu halde ar
kadaşlar; bir muamele yapılmıştır. Mevcut arsa
lar veyahut istimlâk edilen arsalarla açılmış yol
lar vardır. Otoparklar vardır. Velhasıl âmmenin 
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kullanacağı parklar ve saireler vardır. Bunlar 
açılmış, bitmiş, Anayasanın verdiği yetki kulla
nılmış. Şimdi diyor ki; «Ben şu yolları açtım, şu 
caddeleri açtım, şu parkları yaptım. Şu âmme 
hizmeti gören müesseseleri yaptım. Ama kâfi 
değildir. Onun çevresinde mevcut arsalar varsa 
belediye reisirin veya îmar Vekâletinin göreceği 
lüzum üzerine bu arsaları da alarak bunlar üze
rinde bina yaptıracağım».. Hastane yaptıracak-
sa sizinle beraberim, mektep yaptıracaksa sizinle 
beraberim, hattâ ve hattâ o beldede yoksa ve za
ruret varsa bir nevi âmme ihtiyacı olan sinema 
yaptıracaksa sizinle beraberim. Ama sözcü arka
daşımızın buyurduğu gibi îşçi Sigortaları ken
disine varidat temin etmek için milyonlarca lira
ya meydana getireceği bir bina için lüzumlu bir 
parseli alamıyor ve senelerce bekliyormuş. Bu 
olmaz, arkadaşlar. Anayasanın ruhuna muhalif
tir. 1946 dan 1950 ye kadar, mücadele ettiğimiz 
birçok antidemokratik kanunlar çıktı. Fakat 
iddia ediyorum ki arkadaşlar, Demokrat Parti 
Meclis Grupundan, ve Demokrat Parti mebusla
rından antidemokratik kanunlar çıkmamalıdır. 
Hiçbir zaman bâtılı, bize kıyas yolu ile kabul 
ettiremezler. Değerli bir hukukçu olduğunu bil
diğim sözcü arkadaşımın bu sözünü doğrusu 
kendisine yakıştırmadım. Ne diyor? Falan sa
yılı kanunda, falan tarihinde tedvin edilmiş ka
nunda böyle hükümler vardır. Arkadaşlar, gö
zümüzden kaçmış ise veyahut tek parti zihniye
tinin işlediği eski zamanlarda böyle bir kanun 
çıkmış ise, biz bu kanunları kıyas tutarak, onla
ra örnek kanunlar mı yapacağız? Katiyen. 

Arkadaşlar, istirhamım şudur : Şahsan te
nevvür etmiş durumda değilim, şahsi görüşüm 
bu yoldadır ki, Anayasamızın gayet mukaddes 
tanıdığı mülkiyet hakkına kolay kolay el süre
meyiz. Âmme hizmeti mevzuubahis ise Anayasa
mız ancak, vatandaşın mülkiyet hakkına el sür, 
diyor. Onun da parasını peşin olarak yatırmak 
suretiyle, diyor. Ama îşçi Sigortaları veyahut da 
yanında Ahmet Beyin sinema veya yapacağı her 
hareket şu kanuna göre bir imar değil midir? 
Bir bakkaliye mağazası yapmak, bir sinema yap
mak imar değil midir? Hattâ arkadaşlar yapıla
cak bir binanın altına meyhane açmak için ku
rulmuş olan tesis bir imar hareketi değil midir? 
Memlekete güzel binalar kazandırmak bakımın
dan yapılan bu hareketler imar değil midir? 
îmardır ama arkadaşlar. 74 ncü maddede yazılı 
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istimlâk lüzumunun belirtilip tadadedilmesi 
şarttır. 

Şimdi bize tasrih etsinler, bunları ne mülâ
hazalarla alacaklardır? Vatandaştan alırken ne 
iş yapmak için alacaklarını tasrih etsinler. Ben
deniz bu bakımdan bu kanunun aleyhindeyim. 

RE IS — Buyurun, encümen. 
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Kemal özçoban arkada
şımız bir sinema yapılmasına dahi cevaz ve
riyor. öbür taraftan bir nevi rücu etmek su
retiyle İşçi Sigortaları Kurumuna hak tanımı
yor. Bir sinema yaptığı rolün eğer hizmet iti
bariyle ifadesi kabilse bu işin mahiyeti ve şü
mulü nedir? Halbuki İşçi Sigortaları müesse
sesinin bu memlekette ifa ettiği sosyal vazife 
ve onun ehemmiyeti çok fazladır. Bunun mantı-
kan böyle muhakeme edilmesi lâzımdır. 

Sonra, İşçi Sigortaları istimlâk konusunda 
mahdudolmakla beraber salahiyetlidir, özçoban 
arkadaşıma bu ciheti hatırlatmak istiyorum. 
Sözleri arasında hatırlamadı. O noksanı telâfi 
etmiş oluyorum. 

BEİS — Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — 

Muhterem arkadaşlar, Kanaatimce mesele ta
vazzuh etmiştir. Bunu bendeniz biraz daha ba
site irca ederek kısaca maruzatta bulunaca
ğım. Temenni ederim ki, bu konuşmalardan en
cümen mülhem olarak, müzakerelerin devamına 
meydan vermemek için, tekrar tedvin etmek 
maksadiyle maddeyi geri istesin. 

Muhterem arkadaşlar, Kemal özçoban arka
daşımız, umumi hizmetlerin dışındaki istim
lâklerin Anayasaya aykırı olduğunu beyan et
tiler. Buradaki istimlâk, umumi hizmetlere ait 
bir istimlâk değildir. Umumi hizmetler için 
yapılan istimlâklerin, bitişiği olan imar parsel
lerinin belediyelerce istimlâki mevzuudur. O 
halde Kemal özçoban arkadaşımızın dediği, 
eğer doğru ise, bu istimlâk muamelesinin Ana
yasaya uymaması lâzımdır. 

Ancak Adliye Encümeni bunun üzerinde has
sasiyetle durmuş ve raporunda İstimlâk Ka--
nununun 3 ncü maddesinin esbabı mucibesini 
dercetmek lüzumunu hissetmiştir ve bunları 
zikrettikten sonra diyor ki, umumi hizmetler için 
istimlâk edilen yerlerin bitişiğindeki arazinin 
de, sıhhi bedii ve diğer bâzı sebepler dolayısiyle 
belediyelerce istimlâki caizdir. 
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Yalnız, Hükümet maddesinde Sayın Vekilin 

ve Süleyman Kuranl'in ifadeleri ile metin bir
birini tutmamaktadır. Metin gayet sarihtir. Hu
lusi KÖymen arkadaşımız izah ettiler. Bu sa
rih metni biz kabul edecek olursak niyet ne 
kadar iyi olursaı olsun tatbikatçı niyete değil, 
maksada değil metne bağlı kalacak ve metne 
göre amel edecektir. Metin sarih değildir. Ne
den değil t . Deniyor ki; umumi hizmetler için 
istimlâk edilen arazinin çevresinde bulunan 
yerler. Bir kere; çevresi tâbiri geniş bir tâbir
dir. Nereye kadar uzar?.. Dahiliye Encümeni 
buna daha çok vuzuh vermiş, demiş ki; bu yer
lerin bitişiğindeki yerler. Bu itibarla Hükü-

( met metnindeki bu tâbirin değişmesi lâzımdır. 
İkinci noksan da şudur; 

Hükümet maddesinde deniyor ki; belediyeler 
bu gibi yerleri, çevreleri istimlâke ve tasarru
fa salahiyetlidir. Halbuki tasarruf da gayet 
umumidir. Hakikaten niyetlerinde satmak mak
sut değilse ticaret yapmak maksadı mevcut 
değilse bile maddede tasarrufa salahiyetlidir 
dedikten sonra satmamak için bir sebep yoktur. 
O itibarla metin ile izahat birbirini tutmamak
tadır. Bu metnin açık tarafları vardır. 

Dahiliye Encümeninin metni daha çok 
açıklarla doludur. Binaenaleyh bunu da kabul 
etmek doğru olmaz. Bu encümenin metnindeki 
açıklar da şunlardır; arkadaşlarımız diyorlar 
ki «belediyenin göstereceği plânlara uygun ol
mak üzere eğer arsa sahibi inşaatı yapmayı taah-
hüdederse istimlâk edlmesin, üç sene mehil 
verilsin, üç sene içinde yapmazsa ilk istimlâk 
bedeli üzerinden tekrar elinden alınsın.» Bu 
müeyyide kâfi gelmez. Ayrıca istimlâk bedeli
ni kâfi görmiyen kimsenin orayı satmaması 
için bir müeyyide yoktur. Belki de satacaktır. 

İkinci nokta : «Üç sene içinde mücbir sebep 
zuhur ederse bu müddet tekrar temdidedilir.» 
Fakat mücbir sebep nedir; onu da tasrih et
mek lâzımdır. Adam; para bulamadım, Hükü
met 4 Ağustos kararlarını çıkardı, bankalar 
kredileri kesti diyebilir. Bir müddet daha uza
tın der. Bu yüzden işler aksar. Aynı zamanda 
bu madde müeyyideden de mahrumdur. İki mad
de de tam olmadıklarına göre, istirhamım,, en
cümen, buradaki görüşmelerin ışığı altında tam 
ve kâmil bir madde tedvin etmek için maddeyi 
geri aism, biz de gündemdeki başka bir kanu-
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nun müzakeresine geçelim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Osman Kavuncu. 
OSMAN KAVUNCU (Kayseri) — Muhte

rem, arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar müzakere 
edilmekte olan kanun lâyihası hakkında, Ana
yasaya aykırıdır, ve saire gibi Heyeti Celilenizi 
titizliğe ve hassasiyete sevk eden kelime ve ifa
deler serd etmiş olmasalardı bendeniz huzurunu
za çıkmıyacaktım. 

Evvelâ bu kanun lâyihasının mevzuunu teş
kil eden meselelerin tatbikatında bulunan bir ar
kadaşınız olarak Hükümeti ve İmar Vekilini, 
bu lâyihayı hazırladığı için tebrik ederim. Bu 
lâyihanın mevzuu Avrupa'da yüz seneden beri 
tatbik edilmektedir. Paris şehri bu kanunun ru
hunu teşkil eden esaslar dairesinde imar edilmiş 
bulunmaktadır. Bugün Avrupa'da toplu istim
lâkler* belediyeler gibi âmme müesseselerine de
ğil, şirketlere verilmektedir. İmar hizmetleri şir
ketlere verilmektedir. Bu madde esasen yeni bir 
hüküm getirmiş de değildir. 1329 tarihli Muvak
kat Kanunun ikinci maddesinde aynı şey vardır. 
1934 tarihli Belediye İstimlâk Kanununun 17 
nei maddesi, 1939 tarihli Belediye İstimlâk Ka
nununun ikinci maddesinin birinci fıkrası ve 
3710 sayılı Kanunun ikinci ve beşinci maddeleri 
Hükümet teklifinin tıpatıp aynıdır. 

Bendeniz hukukçu değilim, arkadaşlar, kanu
nun metni konuşulurken bir arkadaşın bahset
tiği Sıddık Sami Beyin İdare Hukukunu getirt
tim, tetkik ettim, bu husustaki yazdıklarını ay
nen okuyorum. (Sayfa 1092, Mevzuatın tekâmül 
seyri; istimlâk için kabul edilen sebepler tetkik 
edilince umumi menfaate esas sayılan sebeplerin 
günden güne çoğaldığı görülmektedir. Bu geliş
me mülkiyet hakkındaki telâkkilerle yani mül
kiyetin mutlak hak mahiyetinden çıkarak içti
mai bir vazife sayılması ve mülkiyet hakkı üze
rine konulan takyitlerin çoğalmasiyle denk bir 
seyir takibetmektedir.) İlâh... 

Şimdi esası mıntaka istimlâkini alâkadar edi
yor, bu madde mıntaka istimlâkine dair. Yine 
1094 sayfadaki şerhinden aynen okuyorum : 

,- Mıntaka istimlâkini icabettiren ve haklı göste
ren bir sebep de - sebepleri sayarken, en mühim
lerinden olarak istimlâk neticesinde ciyar mülk
lerde husule gelen çok yüksek kıymet fazlası
dır : İstimlâk ve bundan sonra vücuda getiri
len eserler sayesinde civar mülklerde büyük M? 
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kıymet artması husule gelir; halbuki bu kıymet 
artmasında maliklerin ne bir sermayesi ve ne bir 
emeği vardır, Bu ziyade doğrudan doğruya is
timlâk ve imar için sarf edilen âmme parasının 
bir neticesidir. Her ne kadar böyle istimlâk ve 
nafıa işleri dolayısiyle husule gelen kıymet art
masına karşı eskiden beri «Şerefiye» adı altında 
bir para alınmakta ise de bu da artık kâfi görül
memektedir. Malikler, milletin veya hemşeriie-
rin malî fedakârlıkları neticesinde husule gelen 
ranttan temin ettikleri bu yüksek menfaate kar
şı en ufak bir fedakârlık ihtiyarını ve hattâ millî 
âbideler veya şehrin güzelliği namına en ufak 
bir külfete bile katlanmayı istememekte ve dai
ma menfi bir durum almaktadırlar. İşte millî 
servet ve emek karşılığı olarak husule gelen bu 
kıymet artmasından gene âmmeyi faydalandır
mak hem içtimai adalete ve hem de imar işleri
ne. uygundur) Bu, Sıddık Sami Beyin kitabın
daki mütalâadır. 

ÖMER LÜTRİ ERZURUMLUOfJLU (Yoz-
gad) — Kitabın tabı, tarihi nedir1? 

OSMAN KAVUNCU (Devamla) — 1952. 
NECATİ CELİM (Aydın) —• Yani antide

mokratik değil. 
OSMAN KAVUNCU (Devamla) - Katiyen 

antidemokratik değildir. 
Şimdi âmme menfaati mefhumu. Belediye 

Kanununun birinci maddesi (Belediyeler belde 
sâkinlerinin mahallî mahiyetteki müşterek me
deni, sıhhi, bedii ihtiyaçlarını teinin ile mükel
leftirler. ) 

Bunun 15 nci maddesi belediye vazifelerini 
sayarken - 1580 sayılı Kanun - imar plânlarını 
yapmak ve tatbik etmek, diyor. 

Demek ki, bir âmme hizmeti ve vazifesi ve
riyor. Bu âmme hizmetinin tatbikatında âmme 
menfaati vardır. Şimdi arkadaşlarımız notları 
karıştırıyorlar. Âmme hizmetiyle âmme tesisi... 
İkisi de âmme menfaati içindir. Arkadaşlarımız 
karıştırıyor. İmar da bir âmme hizmetidir. Âm
ine tesisi de bir âmme hizmetidir. Yol yapmak; 
o da âmme hizmetidir. Fakat aslında ikisi de 
âmme hizmetidir. Yani yol yapmak da, imar da 
âmme hizmetidir. Her ikisi de şehrin ihtiyacını 
karşılamak için yapılıyor. Bu sebeple Anayasa 
gitmeye lüzum yok, Belediye Kanununda var. 
Esasen muhterem profesörün bu nıevzudaki fi
kirlerini de size okudum. Şu veya bu şahsın ce
bine para girsin diye benim arsama dokunma-
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ym, böyle şey olmaz. Bu bakımdan madde Ana
yasaya, Belediye Kanunundaki âmme menfaati
ne uygundur ve tatbikatta bunu göstermiştir. 
Eğer Dahiliye Encümeninin kabul ettiği şekilde | 
bu madde kabul edilirse, şahsan bu sahada ça- j 
lışmış bir insan olarak arz edeyim ki, işlerin 
içinden çıkılmaz. Hükümetin teklif ettiği şekil
de kanun lâyihasının kabulünü bilhassa rica ede
rim. . 

REÎS — Yedi arkadaşımız daha söz almış bu
lunuyor. Yeni bir kifayet takriri var. Okutup 
reyi âlinize arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye arzını rica 

ederim. 
Trabzon 

•S. Karayavuz 

REÎS — Müzakerelerin kifayeti hakkındaki 
takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kifayeti müzakere kabul edilmiş
tir. 

Madde hakkındaki takrirleri okuyoruz efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun bir kere de İmar ve İskân Encüme

ninde görüşülmesi için mezkûr encümene havale 
Duyurulmasının reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Konya 
Sami Soylu 

Yüksek Reisliğe 
Yapılan konuşmalardan gerek Hükümet lâyi-

hasmdaki maddenin ve gerekse Dahiliye Encüme
ni maddesinin açık ve noksan tarafları bulundu
ğu anlaşılmış bulunmaktadır. Görüşır elerden 
mülhem olarak maddenin tekrar tedvini için en
cümene havalesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Siiffl 
Sefer Eronat M. Daim Sülap 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilen maddenin Teşkilâtı Esasiye 

Kanununa mutabakatı olup olmadığı tesbit edil
mek üzere teklifin Teşkilâtı Esasiye Encümenine 
gönderilmesini teklif ederiz. 

Bursa Konya 
Hulusi Köymen Halil özyörük 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının Anayasava muhalefeti ba-
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kınımdan tetkik edilmek üzere Teşkilâtı Esasiye 
Encümenine havalesini arz ve teklif ederim. 

Afyon K. 
Kemal özçoban 

REİS — Efendim, iki takrir Teşkilâtı Esa
siye, bir takrir İmar ve İskân, bir takrir de aid-
olduğu encümene havalesini tazammun ediyor. 
Evvelemirde Anasaya Encümenine havalesini ta
zammun eden takrirlerin dikkate alınıp alınma
ması hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrirler dikkate alınma
mıştır. 

İmar ve İskân Encümenine havalesini tazam
mun eden takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Dikkate alınmamıştır. 

Aidoldulu encümene havalesini tazammun 
eden takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Dahiliye Encümeni metninin esas tu
tulması hakkında bir takrir var onu okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşülmekte olan 6785 sayılı İmar Kanunu

na 1 madde eklenmesine dair Kanunun 1 nci 
maddesinin Dahiliye Encümeninin 1 nci madde
sinin kabulünü arz ve istirham ederiz. 

Yozgad Kocaeli 
Ö. L. Erzurumluoğlu Sadettin Yalım 

REİS — Dahiliye Encümeninin birinci mad
desinin müzakereye esas olmasını tazammun eden 
bu takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir dikkate alınmamıştır. 

Madde hakkında bir tadil teklifi vardır, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz. ettiğim sebeplerden dolayı (ta

sarrufa) kelimesinden sonra (İmar ve İskân Ve
kâletinin tasdikine iktiran etmek şartiyle) kay
dının ilâvesini Yüksek Meclisin tasvibine- arz 
ederim. 

Antalya 
Burhanettin Onat 

REİS — Encümen iştirak ediyor mu efen
dim? 

NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 
KURANEL (Gazianteb) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 
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REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takririn 

dikkate alınmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takriri reddedilmiş
tir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen Kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ©diyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul «denler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul «denler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — îçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Uçuş 
tazminatı hakkındaki 5950 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (A.) ve (B) fıkralarının ye 3 ncü 
maddesinin (A) fıkrasiyle 6 ncı ve j0 ncu mad
delerinin tadiline ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Mü
dafaa ve, Maliye encümenleri mazbataları (2/25) 
(V 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 13 ncü maddesindeki kanun 

teklifimin ehemmiyetine binaen takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif 'ede
rim. M. M. Encümeni Reisi 

Nevşehir 
Zihrii Üner 

REÎS — Takrirde taleb edildiği üzere, lâyi
hanın takdimen müzakeresini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyet talebini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

(1) 317 S, Sayılı matbua zaptın sonundadır. | 
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Lâyihanın başlığı hakkında bir takrir var

dır, onu okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Ka

nunun tadiline dair îçel Mebusu Sayın Yakup 
Karabulut tarafından yapılmış olan tadil tasa
rısının başlığının aşağdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Encümeni Reisi 
Bursa 

Kenan Yılmaz 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Ka
nunun birinci .maddesinin (a) ve (b) fıkraları 
ile 3 ncü, 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadili ve 
mezkûr kanuna 2 muvakkat madde eklenmesi 
hakkında Kanun. 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul buyurduğunuz baş
lıkla okuyoruz. 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Kanunun 
birinci maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 3 ncü, 
•6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadili ve mezkûr 
kanuna 2 muvakkat madde eklenmesi hakkında 

Kanun! 

MADDE 1. — 5950 sayılı Kanunun 1 noi 
maddesinin (a) ve (b) fıkralariyle, 3, 6 ve 9 ncu 
maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

a) Pilotlar : 
I - Erden albaya kadar (ADbay dâhil) pilot

larla muadili maaştaki sivil ve askerî uçuculara 
aylıkları tutarının yüzde sekseni aylık tazminat 
iolarak verilir. Aylık tutarları astsubay çavuş 
aylık tutarından az olanlara astsubay çavuş ay
lık tutarının yüzde sejksıerii aybk tazminat ola
rak verilir. 

Albaydan yukarı rütbede veya muadili ay
lık alan pilotlara albay tazminatının ,aynı veri
lir. 

II - Erden binbaşıya kadar (Binbaşı dâhil) 
topçu pilotlarına aylıkları tutarının yüzde sek
seni nispetinde aylık tazminat verilir. 

Ib) Pilot olmıyan uçucular : 
Harita sınıfına dâhil hava ekibi haritacı su

baylarla, tayyare ekibine dâhil ıolup uçuş görev
lerine pilotla beraber katılmaya mecbur olan er
den albaya kadar (Albay dâhil) personele >ay-
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lıkları tutarının yüzde altmışı nispetinde tazmi
nat verilir. 

Aylık tutarları astsubay aylık tutarından az 
olanlara astsubay çavuş aylık tutarının yüzde 
altmışı nispetinde tazminat verilir. Albaydan yu
karı rütbede veya muadili aylık alanlardan 
uçuş ekibine dâhil olan personele albay tazmi
natının aynı verilir. 

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

Madde 3. — a) Hava sıhhi heyet raporu
na müstenit sıhhi sebeplerle uçuştan ayrılan 
subay, astsubay pilotlarla, uçuş ekibine dâhil 
olan subay ve astsubaylar hava sınıfının diğer 
kısımlarına nakledilirler; bu gibilerden pilot
lara ve topçu pilotlarına uçuştan ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları rütbenin aylık tuta-. 
rınm yüzde ellisi; ekibe dâhil olanlara uçuştan 
ayrıldıkları sırada almakta oldukları rütbenin 
aylıkları tutarının yüzde kırkı yıpranma taz
minatı olarak verilir. Topçu pilotlarına bu taz
minat binbaşı (Binbaşı dâhil) rütbelerine ka
dar verilir. 

b) îlk uçuşa başlama tarihinden on beş 
yıl (On beş yıl dâhil) bilfiil uçuş hizmeti ya
panlardan disiplinsizlikten gayrı' sebeple hava 
sınıfının diğer kısımlarına naklolunanlar hak
kında (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

YAKUP KARABULUT (içel) — Efendim; 
bu 3 ncü maddenin (b) fıkrasında ilk uçuşa 
başlama tarihinden 15 yıl denmiştir. Halbuki 
ilk uçuşa başlama tarihinden itibaren 15 yıl 
şeklinde olacak. 

REÎS — Maddeyi bu tashih veçhile kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Hava Harbokulu, hava okul
ları ve kurslarında uçucu öğrencileri ve topçu 
pilotluğu öğrenicilerini bilfiil uçurmak sure
tiyle yetiştiren öğretmen subay, astsubay ve si
vil uçuculardan her birine tedrisat sonunda 
okul veya kursun diploması almak suretiyle 
yetiştirdiği her öğrenici başına 250 lira hesa
biyle yetiştirme ikramiyesi verilir. Yalnız bu 
ikramiye miktarı her öğretmen için senede 
750 lirayı geçemez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Yakup Bey; maddenin dokuzuncu satırın

daki «kursu» kelimesi aynen kalacak mıdır, 

6.1959 Ö : 1 
I yoksa «kurs» mu olacaktır? ifadede bir bozuk

luk var. 
YAKUP KARABULUT (içel) — K u r s dip

loması şeklinde olacak. 
RElS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz 

I ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Vazife uçuşu yapan uçucular
la hangi meslek ve sınıftan olursa olsun vazi
feli olarak tayyarede bulunup uçuştan müte-
velit kazalar neticesinde sakat kalanlara on 
bin, askerî hizmetten daimî olarak ayrılanlara 
on beş bin, şehidolanlarm maaşa müstahak 
dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına 

j yirmi bin lira tazminat verilir. 
I RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 2. — 5950 sayılı Kanuna aşağıda 
I yazılı muvakkat maddeler eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
I neşrinden evvel sıhhi sebeplerle veya on beş 
I sene ve daha fazla yıl uçuş hizmeti yapanlar-
I dan disiplinsizliklerden gayrı sebeplerle hava 
I sınıfının diğer kısımlarına nakledilmiş olan 
I pilotlar hakkında da uçuştan ayrıldıkları sı-
I rada bulundukları rütbenin (Albaydan) yu-
I karı rütbelerde ayrılmış olanların (albay rüt

besinin) şimdiki maaş tutarına göre bu kanu
nun 3 ncü maddesinin (a) fıkrası hükmü tat-

I bik olunur. 
RElS — Yakup Karabulut. 

YAKUP KARABULUT (içel) — Efendim; 
I muvakkat birinci madde 4 olacak. Muvakkat 
I ikinci madde de 5 olacaktır. 
I RElS — Bu tashihle yani muvakkat 1 rici 
I maddeyi muvakkat 4 ncü madde olarak reyinize 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 18 . IV . 1956 gün 
I ve 6725 sayılı Jet uçuş tazminat Kanununun 
I meriyete girdiği 1 . I I I . 1956 tarihinden 5950 
I sayılı Kanunun muaddel şeklinin meriyete gire-
I ceği tarihe kadar tayyare kazası neticesi şehit 
I düşen, malûl olarak yer hizmetine ayrılan veya 
I emekliye sevk edilenler hakkında da bu kanu-
I nun 9 ncu madde hükümleri tatbik olunur. 
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YAKUP KARABULUT (İçel) — Efendim; 

bu maddenin ikinci satırındaki «1956 gün» ke
limeleri «1956 tarih ve» şeklinde tashih edile
cektir. 

REİS — Efendim; muvakkat 2 nci madde 
muvakkat 5 nci madde olmuştur. Bu maddeyi 
biraz evvel yapılan tashihatla yani «1956 gün» 
kelimeleri yerine «1956 tarih ve» şeklinde reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Be
yefendi, bir 6 nci muvakkat madde teklifimiz 
var. İzah etmek için müsaadenizi rica ediyorum. 

REİS — Buyuırun. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — 5950 sa
yılı Kanunun kabul tarihi olan 1952 yılında 
vazıı kanun tayyare kazaları neticesinde vazife
leri icabı şehit düşenler ile kazaları, Hava Kuv
vetlerinin yer birliklerinde vazifelerine devam 
edebilecek kadar hafif atlatarak ııeamıyanlara 
bir tazminat tanıdığı halde uçuş vazifeleri esna
sında vazifeden mütevellit vuku bulan kazalar 
neticesinde malûl kalarak hava kuvvetlerinden 
ayrılmak mecburiyetinde olanlara yani malûl 
gazilere hiçbir tazminat hakkı tanınmamaktadır. 

Şu anda müzakere edilmekte olan teklif ve 
bu tekliften önce Yüksek Meclisinizce kabul edi
len Jet Kanunununda bu büyük boşluk doldurul
muş ve vazife kazaları sebebiyle malûl gazi ola
rak Hava Kuvvetlerinden ayrılacak olanlara da 
tazminat hakları tanınmıştır. 

5950 sayılı Kanunun kabul tarihi olan 1952 
yılından bugüne kadar geçen, zaman içerisinde 
vazife kazaları sebebiyle malûl gazi olarak Ha
va Kuvvetlerinden ayrılmak mecburiyetinde kal
dıkları için sırf 59(50 sayılı Kanuna tâbi olduk
larından kaza tazminatlarını alamıyan üç pilot 
subay mevcuttur. Bu sebebten Hava Kuvvetle
rinin. moraline, yaşı yan canlı misaller olarak, 
tesir eden bu havacıların, huzurunuzda müza
kere edilmekte olan kanundan istifade ederek 
haklarına kavuşmaları Hava kuvvetlerinin mo 
rali bakımından elzem ve lüzumludur. Bu sebep
ten 6 nci muvakkat madde olarak 50 küsur ar
kadaşımızla bir teklif yapıyoruz, lütfen kabulü
nü istirham ve rica ederiz. 

REİS Takriri okuyoruz. 

1959 0 : 1 
Yüksek Riyasete 

Müzakere edilen, kanuna aşağıdaki muvakkat 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Muvakkat madde 6. — 5950 sayılı Kanunun 
meriyeti tarihinden sonra malûl gazi olarak 
Hava Kuvvetlerinden ayrılmış olanlar da bu 
kanunun 9 ncu maddesinin hükümlerinden isti
fade ederler. 

Yozgad Amasya Kocaeli 
(). Lûti'i Erzurumluoğlu K. Eren S. Yalım 

Yozgad Erzurum Siird 
S. Eronat S. Erduman M. Daim Sual}) 
Gazianteb Sinob Siird 

S. inal H. Özkan F. Şendur 
tçel Kayseri Sinob 

N. Soydan K. Gündeş N. Kurutluoğkı 
Sinob Samsun 

M. Pınar E. Anıt (Okunamadı) 
Kayseri Kastamonu Adıyaman 

(Okunamadı) S. Çağlar S. Turanlı 
Bolu Muş Bolu 

N. Tütüneüoğlu Ş. Ağaoğlu M. Güçbilmez 
Sakarya Kastamonu 
H. Başak (Okunamadı) Ş. Esen 

Yozgad Bolu 
T. Alpay (Okunamadı) K. Kocaeli 

Erzincan Bolu 
H. Şhian (Okunamadı) R. Akşemsettinoğlv. 

Siird Konya tçel 
V, Oran Ö. Şeker Y. Karabulut 
Edirne Eskişehir Konya 

S. Parsoy H. Sezen M. Güzeikılmç 
Samsun Bursa 

(Okunamadı) F . Şen H. Ülman 
Samsun îzmir 

Ş. Uluçay (Okunamadı) P. Arıburım 
Artvin Sakarya Zonguldak 

İL Çeltikçioğlıı T. Barış N. Tanyolaç 
Denizli Afyon Bingöl 

T. Bahadır G. Yiğitbaşı S. Göker 
Aydın Sakarya İsparta 

N. Celim N. Akın T. Tığlı 

REİS — Maliye Encümeninin bir mütalâası 
var mı efendim? 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ KENAN 
YILMAZ (Bursa) — Encümene havalesini rica 
ederim. 

REİS Kanunu bitirmek üzereyiz. Su ha-
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liyle iştirak edip etmediğinizi beyan buyurursa
nız reye koyacağım. 

MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ KENAN 
YILMAZ (Bursa) — İştirak ediyoruz. 

REİS — Şu halde- takriri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir na
zara alınmıştır. Teklif kabul edildiğine göre 
metni 6 neı madde olarak akuyoruz. 

Muvakkat madde 6. — «5950 sayılı Kanunun 
meriyet tarihinden sonra malûl gazi olarak Hava 
Kuvvtelerinden ayrılmış olanlar da bu kanunun 
9 neu maddesinin hükümlerinden istifade ederler. 

REİS — Encümen de filhal iştirak ettiğine 
göre muvakkat 6 ncı maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri -memur
dur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

7. — 2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Sanayi ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/339) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyiha
sının ehemmiyetine binaen takdimen ve müsta
celiyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Sanayi Vekili 
Sebatı Ataman 

REİS — Takdimen müzakeresini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen ?. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 308 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Müstaceliyet teklifini de reylerinize arz edi

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

2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2805 sayılı Etibank Kanunu
nun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 12. — Etibank; Umum Müdürü de 
dâhil olduğu halde, bir reis ve dört azadan mü
rekkep beş kişilik bir İdare Meclisi tarafından 
idare olunur. 

Umum Müdürün dört muavini bulunur. 
İdare Meclisi Reis ve âzalariyle Umum Mü

dür ve muavinlerinin yüksek tahsil görmüş ve 
vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için ban
kanın iştigal mevzulariyle alâkalı malî, iktisadî, 
hukuki, teknik işlerden en az biri üzerinde tec
rübe ve ehliyet sahibi bulunmaları, idari mua
vinlerden en az birinin bankacılık işleriyle meş
gul olması, teknik muavinlerin ise yüksek mü
hendis olmaları şarttır. 

İdare Meclisi Reisi ile, azadan ikisi ve Umum 
Müdür ile muavinleri Sanayi Vekâletinin, bir 
âza da Maliye Vekâletinin inhası üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilir. 

Reis ve azaların (Umum Müdür hariç) hiz
met müddetleri üç yıldır. Müddeti bitenler ye
niden tâyin edilebilirler. Müddetlerini doldur
madan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar 
ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

Umum Müdür muavinleri İdare Meclisi top
lantılarına rey vermemek şartiyle iştirak edebi
lirler. 

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

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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8. — 5123 sayılı Kanuna bir madde ilâ

vesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/227) (1) 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
5123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hak

kındaki kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen 
bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için diğer 
işlere takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes 

REÎS — Takdimen müzakere teklif edilmek
tedir. Bu hususu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen <? Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifini de reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkın
da Kanun 

MADDE 1. — 5123 sayılı Türkiye Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım hakkın
da Anlaşma» nın onanmasına dair Kanuna aşa
ğıdaki madde ilâve edilmiştir. 

Ek madde — Karşılıkları ödenmek şartiyle 
verilmiş olan teçhizat ve malzeme dışında kalan, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafın
dan, tadilatlı şekliyle «Türkiye ve Yunanistan'a 
yardım edilmesine mütedair Kanun» gereğince 
verilmiş bulunan teçhizat ve malzemeden, bida
yette tahsis edildikleri maksatlar için istimalle
rine lüzum kalmıyanların tahsislerinin kaldırı
larak Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
iadesine, iade esaslarının ve iade edilen teçhizat 
ve malzemenin kayıtlara intikal şeklinin tâyini
ne îcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 313 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

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

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi açık reylerinize arz edil
miştir. 

9. — Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (G) fık
rasının tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası ve Sanayi, Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/223) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkın

daki Kanunun 3 ncü maddesinin (G) fıkrası
nın tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihasının ehemmiyetine bi
naen 'bir an evvel kanuniyet keşfetmesi için di
ğer işlere takdimen ve müstaceliyetle müzakere
sini arz ve teklif ederim. 

Sanay Vekili 
Sebati Ataman 

REÎS — Takdimen müzakeresi hususunu rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin 

(G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6973 sayılı Sanayi Vekâleti 
kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin (G-) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 3. — 6 ) Enerji Dairesi Reisliği: 
(E) fıkrasındaki vazifelerin enerji tesisle-

(1) 323 S, Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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rine ve şehir için taşıtların tesis ve işletmeleri
ne aidolanlarını yapar. Umumi olarak Devlete 
veya hususi teşebbüse ait her nevi enerji (Ma
mul ve tabiî havagazı dâhil) ve şehir içi taşıtla
rının tesis ve işletmelerine mütaallik işleri mev
zuat hükümleri dairesinde murakabe eder ve 
yürütür, 

1. Enerji (Mamul ve tabiî havagazı dâhil) 
istihsali ve şehir içi münakalesine ait tramvay, 
metro, tünel, troleybüs, otobüs, teleferik, fini-
küler gibi tesis ve işletmeler için Devlet, vilâ
yet ve belediyelerce verilecek imtiyaz, ruhsat 
ve müsaadelere ait mukavelename ve şartname 
tiplerini mevzuat ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde ihzar ve tasdik ile bunların tatbikatını 
murakabe eder. 

2. Devlet, vilâyet veya (Su kuvvetinden is
tihsal olunan enerjiden maadası için) belediye
ler tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya mü-
saadena.melere dayanarak hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından vücuda getirilen veyahut 
Devlet, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğ
ruya yapılan enerji (Mamul ve tabiî havagazı 
dâhil) ve şehir içi taşıtlarına ait tesis ve işlet
melerinin : 

a) Fennî, iktisadi ve idari esas ve nizamla
ra, memleketin ve tesis mahallinin ihtiyaç ve 
menfaatlerine uygun olarak yapılmalarını ve 
işletilmelerini murakabe, 

b) Tarife esaslarını tesbit ve tasdik ile 
tatbikatını murakabe, 

c) Umumi şebekelere bağlı dahilî tesisleri 
yapanların ehliyetlerini tâyin ve murakabe eder. 

3. Devlete ve vilâyetlere ait arazi, yollar 
ve sulardan istifade veya bunları işgal suretiyle 
vücuda getirilecek enerji (Mamul ve tabiî ha
vagazı dâhil) ve şehir içi taşıtları tesislerine ait 
plânları tasdik ve inşalarını murakalbe eder. 

REİS — Encümen adına Süleyman Kuranel. 
NAFIA ENCÜMENİ REÎSÎ SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Efendim, bu mad
denin (a) bendinin sonundaki «işletilebilmele
rini» kelimesi «işletilmeleri» şeklinde olacaktır, 
bu şekilde bir tashih yapıyoruz. 

RElS — Maddeyi bu tashihi ile reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar, 3656, 4644 ve 6873 sayılı ka-

. 1959 C : 1 
nunlara bağlı (1)! sayılı cetvellerden çıkarılmış 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
69*73 sayılı Kanunla eklenen Sanayi Vekâleti 
kadrolarına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Nafıa Vekâle
tinin merkez ve vilâyetler teşkilâtında mevcut 
ve yukardaki tesis ve işletmelerle ilgili dosya, 
evrak ve demirbaşları Sanayi Vekâletine dev
redilir. 

Buna ait muameleler bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay içinde ikmal olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1959 yılı Mu-
vazeııei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Nafıa Vekâleti başlığı altındaki tah
sisattan Sanayi Vekâletine taallûk edenleri 
mezkûr vekâletin teklifiyle Sanayi Vekâleti 
başlığı altındaki tertiplere nakletmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunna 
bağlı 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1959 malî 
yılı zarfında kullanılmaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. Lâyiha açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

10. •=— Millî Müdafaa mükellefiyeti hakkın
daki 3634 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (1/283) (1) 

(1) 298 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Bir takrir var; okutuyorum efen- | 

dim. 

Yüksek [Reisliğe 
Millî Müdafaa mükellefiyeti hakkındaki 

3634 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen 
bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için diğer 
işlere takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Encümeni Reisvekili 
Yozgad I 

Ömer Lûtfi Erzuruuıluoğlu J 

REİS — Lâyihanın takdimen müzakeresi 
hakkındaki takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takdimen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen? ! 
Yok. ÎMaddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklifi de vardır. Müs-
tacelen müzakeresini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müstaeelen. mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. j 

3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kaim- | 
nunun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. 3B34 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun 25, 28, 52, 76 ncı mad
deleriyle 4112 sayılı Kanunla, muaddel 27 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. j 

REİS — Madde hakkında söz ist iyenl. Yok. I 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kalbul edenler... j 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. J 

Madde 25. — Tahrir heyetleri senede; bir d'e-
fa, erlerin yoklatmaları zamanında merkeze ge- i 
ten köy ihtiyar heyetlerinin seçeceği adamları i 
ve m'er'kezde muhtarları (komisyona çağırarak 
hütün naildi ye vasıtaları hakkında verecekleri t 
son malûmatı tahrir defterine adedi fazıla olan- j 
lar başa geçirilmek üzıere kayıt ve işaret eder- I 
ler. Tahrir heyetleri o sene Ocağın birinde yaş | 
itibariyle Millî Müdafaa mükellefiyeti tatbikine 
•elverişli olan hayvanlardan at, iğdiş ve kısrak- i 
larda 4-15 (dâhil) ve (katırlarda 4-20 (dâhil), j 
eşeklerde 4-15 (dâhil), manda ve öküzlerde 3-12 j 
(dâhi)'), develerde 4-15 (dâhil) yaşında oları i 

.1959 C : 1 
larla 3 yaşına (dâhil) kadar olan tayların tah
rir, tetkik ve tasnif işlerini yaparlar. 

Öküz cinsinden çift hayvanı yazımlarında 
ikiden fazla hayvan sahipleri deftere hayvanları 
adedine göre, baştan itibaren sıra ile yazılırlar. 
İki hayvan sahipleri arasında sıra Ikur'a ile tâ
yin olunur. 

Hayvanların yaşları doğdukları senenin 
Ocak ayıtım birinci gününden başlar. 

REİS - Madde hakkında söz istiyen? Yotk. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
le f... Etmiyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

Makide 27. Tahrire tâlbi nakil vasıtaları
nın has'kal arına 'Satılması Veya her hangi bir 
•.sebeple elden çıkarılması halinde on gün içinde 
sahipleri mahalle veya köylerde muhtar ve ih
tiyar heyetlerine, muhtar ve ihtiyar heyetleri 
de 28 nci maddede yazılı müddet zarfında tas
dikli bir liste halinde Millî Müdafaa Mükellefi
yeti komisyonlarına bildirmeye, alanlar da ma
halle veya köylerde aynı makamlara kaydet
tirmeye mecburdurlar. Bu sonuncular daha ev
vel diğer bir mahalde ekten çıfearılmıışlarsa o 
mahaldeki salahiyetli makamlara yazdırırlar. 
Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ha
zarda tahrir işlerinin ve seferde Millî Müdafaa 
(mükellefiyeti işlerinin vaktinde ve doğru ola
rak yapılmasını takibetmeye ve kanunun dışın
da, hareket edenleri komisyonlara haber vıer-
meye medburdurlar. 

Madde hakkında «öz istiyen? Yok. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 28. — Köy ve mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri, 27 nci madde mucibince kendi
lerine bildirilen m intaka] arındaki nakil vasıta
larının değişikliklerini mahalleri Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti komisyonlarına her üç ay nihaye
tinde bildirmeye mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
E t m iyenler... Ma dde kabul edilmiştir. 

Madde 52. - Birinci maddede yazılı hal
lerde her türlü sanayi müesseseleri işletenler 
askerî ihtiyaçları temin için bütün eşhas, te
sisat ve iptidai maddeleriyle bütün mahsul ve 
mamullerini tebliğ olunacak bir Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti emri üzerine ciheti Askeriye em
rine vermeye ve işletmeye mecbur tutulabilirler. 
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Millî Müdafaa Mükellefiyeti ne kadar de

vam ederse etsin müesseseleri işletenler, ciheti 
askeriyenin müsaadesi olmadıkça mükellefiye
tin: tatbik olunduğu hiçbir şeyi harice veremez
ler. 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti tatbik edilen 
müesseselerde istihdam vasıtalarının kifayetsiz
liği halinde bu noksan hariçten Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoliyle tedarik olunur ve şu hal
de ciheti askeriye müessesenin tamamına veya 
bir kısmına el koyarak tamamlanan vasıtalar
la işleteceği gibi kısmen veya tamamen başka 
bir mahalle nakil veya diğer bir istihsal için 
de istimal edebilir. Ancak el koymadan evvel 
işletenler veya mümessilleri ve bunlar bulun
mazsa bağlı bulunduğu veya en yakın muhtar 
ve ihtiyar heyeti huzurunda müessesede mev
cut bütün tesisat, malzeme ve mahsullerin stok
ları bir deftere yazılarak tesbit ve ziri sayım
da bulunanlara imza ettirilir. Bu defterin bir 
sureti mal sahibine verilir. 

Ciheti askeriye, müesseseyi işlettiği müddet
çe askerî işlere mâni olmamak üzere müessese 
saftıibi çalışmasına devam edebilir. 

REÎ.S —• Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 76. — 6, 7, 8 nci fasıllarda yazılı mü
esseseler ve emvali ile 9 ncu fasılda yazılı eşya
dan Millî Müdafaa Mükellefiyeti tatbik edi
lenlere el koymadan evvel bunları işletenleı 
veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa bağlı 
olduğu veya en yakın muhtar ve ihtiyar heyeti 
huzurunda mevcut tesisat, malzeme ve mamul 
ve mahsuller bir deftere yazılarak tesbit ve zi
ri sayımda bulunanlara imza ettirilir. 

Bunun bir sureti komisyona, bir sureti de 
alâkalıya verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 
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RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 
ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/291) 
(D 

REÎS — Takdimen müzakeresi talebedilmek-
tedir, takdimen müzakeresini reylerinize arz 

r ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen... Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyet teklifi de vardır, müs
taceliyeti reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci ve 2 nci lâyihalara reylerini kullanmı-
"yan arkadaşlar varsa lütfen kullansınlar. 

3491 sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanunu
nun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3491 sayılı Kanunun 5759 sa
yılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Ham afyon, tıbbi afyon ve bun
ların müstahzarlarının; morfin ve bütün milli
lerinin morfinin uzvi asitlerle veya alkol cezir-
leriyle birleşmesinden mütevellit bütün eterleri
nin ve bunların millilerinin; koka yaprağı, ham 
kokain, kokain, ekgonin ve tropokokain ile bü
tün millilerinin, % 0,20 den fazla morfin ve 
millilerini ve %0,10 dan fazla kokain ve millile
rini muhtevi bütün müstahzarların; (Eucodal) 
Dihydrooxycodeinone, (Dicodide) Dihydroco-
deinone, (Dilaudide) Dihydromorphinone, (Ace-
dicone) Ac6tylodemethylodihydrothebaine ve
ya Acetylodihydrocodaiaıone ve bunların kim
yevi terkiplerinde bulunan maddelerle bu mad-

(1) 318 8, Sayılı matbua zaptın sonundadtr, 
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delerin Ticaret ve Sıhhat ve İçtimai Muave
net vekâletlerince tâyin olunacak müstahzar
larının; imal, ithal ve ihracı ve ham afyonun 
memleket içindeki ticareti Devlet inhisarı• altın
dadır. 

Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve 
«Toxicoınanie» yaptığı fennî surette tesbit edi
len yukardaki fıkrada yazılı cisimlere benzer 
diğer tabiî ve sentetik maddeler de icra Vekil
leri Heyeti karan ile bu inhisar mevzuuna so
kulabilir. 

Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ih
racı için, ithalâtçı memleketten verilecek ithal 
müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletince, Ticaret Vekâ
letinin mütalâası alınmak suretiyle ihraç müsa
adesi verilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek bölgeler
le bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına mü
saade edilen mahaller, her yıl, zirai ve iktisadi 
icaplarla ihracat imkânları göz önünde tutula
rak Ticaret ve Ziraat Vekâletlerince müştereken 
tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince tasvibedildik-
ten sonra en geç 1 Temmuz tarihine kadar ilân 
olunur. 

İlân yapılmadığı takdirde, bir yıl evvelki 
ilân hükümleri caridir. Ancak, tesbit ve ilân 
olunan yerlerde en az bir yıl evvel haber veril
medikçe tahdidat yapılamaz. 

Bu bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve 
yalnız tohumdan faydalanmak için ekime izin 
verilen yerlerde başların çizilmesi ve afyon is
tihsali yasaktır. 

B) İzin verilen yerlerde haşhaş ziraati ya
pacak olanlar bu kanunun ek 3 neü maddesi ge
reğince tesbit edilecek esaslar dairesinde, Top
rak Maihsulleri Ofisi tarafından hazırlanıp vali 
veya kaymakamlarca köy veya mahalle muhtar
larına gönderilecek olan beyannamelerden iki 
nüshasını parasız olarak en geç o yılın Eylül 
ayı sonuna kadar doldurup münderecatmı ve 
imza, mühür veya parmak izlerini köy veya 
mahalle muhtarlarına tasdik ettirdikten sonra 
valilikler veya kaymakamlıklar vasıtasiyle ma
hallî ziraat teşkilâtına vererek ekim lisansı al
maya mecburdurlar, 

1959 O : 1 
C) Beyannameyi verdikten sonra haşhaş

larını çizmekten vazgeçenler, keyfiyeti, mütaa* 
kıp yılın Nisan ayının sıon grnıü akşamına ka
dar evvelce beyannamelerini verdikleri teşkilâ
ta müracaatle ellerindeki ekim lisansına kaydet -
tirmeye mecburdurlar. Beyannameler ve ekim 
lisansları hiçbir hare ve resme tâbi değildir. 

Ç> Ekiciler tarafından verilen beyanname
lerin muhteviyatı ile afyon istihsal miktarı, mah
sulün tahmine imkân verecek kadar, geliştiği 
bir tarihte ve valilerce tâyin ve ilân edilecek 
zaman zarfında, tarlada tetkik ve tahmine tâbi 
tutulur. Bu tetkik ve tahmin işlerini yapmak 
üzere; köylerde, vali veya kaymakamlarca zi
raat teşkilâtından tâyin edilecek bir memurun 
reisliğinde, Ofis teşkilâtı olan yerlerde Ofis 
eksperi, olmıyan yerlerde ziraat odalarının ken
di âzası arasından seçeceği ve bu teşkilâtın bu
lunmadığı yerlerde de vali veya kaymakamın 
ziraat erbabından seçeceği bir şahıs ve ekim sa
hasının bulunduğu köy ihtiyar meclisince âzası 
arasından veya köy halkından seçeceği bir kim
seden, 

Şehir ve kasabalarda, vali veya kaymakam
larca ziraat teşkilâtından tâyin edilecek bir 
memurun reisliğinde Ofis teşkilâtı olan yer
lerde Ofis eksperi, olmıyan yerlerde ziraat 
odalarının âzası arasından seçeceği bir şahısla 
mahallî belediye meclisince âzası arasından ve
ya haşhaş ziraatinden anlıyan şehir veya ka
saba halkından seçecekleri bir kimseden, 

Müteşekkil üçer kişilik heyetler teşkil olu
nur. Bu heyetler, tetkik ve tahmin neticelerini 
beyannamelerin mahsus hanelerine kayıt ve 
imza ederler. Ekicinin veya mümessilinin de 
imza etmesi, mühürlemesi veya parmak basması 
teklif olunur. İmtina halinde keyfiyet beyan
namenin altına yazılır. 

D) Ekici tahmin neticesini kabul etmezse 
sebeplerini o gün heyet huzurunda şifahen bil
direrek ekim lisansının mahsus hanesine yaz
dırmak veya tahmin tarihinden itibaren on gün 
içinde vali veya kaymakamlığa yazılı olarak 
müracaat etmek suretiyle itiraz edebilir. 

E) Tahminden sonra hava tesiriyle veya 
sair sebeplerle ham afyon istihsalinde noksanlık 
iddia edilirse vali veya kaymakamlarca o yerde 
aynı heyetler vasıtasiyle tekrar tahmin yaptırı
larak neticesi ekim lisansına dercedilir. 

F) Tetkik ve tahmin işlerine yapılacak iti-
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razlan incelemek üzere, itirazları tetkik heyet
leri kurulur. Bu heyetler vali veya kaymakam-
larca ziraat teşkilâtından tâyin edilecek bir me
murun reisliğinde Toprak Mahsulleri Ofisinden 
bir eksper, bulunmadığı yerlerde ziraat odala
rından seçilmiş bir âza ile vilâyet veya kaza mer
kezi belediye meclislerince âzası arasından veya 
haşhaş ziraatinden anlıyan kimseler arasından 
seçilecek bir kişinin iştirakiyle kurulur. 

Bu işin tahmin heyetinde bulunanlar, itiraz
ları tetkik heyetlerine giremezler. 

itirazları Tetkik Heyetlerinin kararları ka
tidir. 

G) Tahmin ve itirazları tetkik heyetleri, 
tetkiklerini tarlada ekici veya mümessilinin hu
zuru ile yaparlar. Vâki davete rağmen ekici 
gelmez veya mümessilini göndermezse keyfiyet 
beyannameye yazılarak tetkikat gıyabında ya
pılır. 

Tahmin ve itirazları tetkik heyetleri karar
larını ekseriyetle verirler. Heyet masrafları Zi
raat Vekâleti bütçesinden ödenir. 

H) Vali veya kaymakamlar tahmin netice
lerini, lüzum gördükleri takdirde heıîüz mahsul 
tarlada iken re'sen, itirazları tetkik heyetlerine 
tetkik ettirebilirler. 

ı) Heyetlerdeki memur olmıyan vazifelile
rin yevmiyelerini Ziraat Vekâleti tesbit eder. 

J) Ziraat teşkilâtı, son şeklini almış olan 
beyannamelerin bir nüshasını, o mahalde afyon 
mubayaasına salahiyetli Toprak Mahsulleri Ofi
sine veya onun adına hareket eden teşekküle 
Mayıs ayı sonuna kadar tevdi etmekle mükellef
tir. 

K) Ekici, istihsal ettiği ham afyonun ta
mamını, tahmin edilen miktarın üstünde de olsa 
(J) bendine göre beyannamesinin bulunduğu 
yerdeki Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun 
namına tesellüme yetkili salahiyetli teşekküle 
o yılm Eylül ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi mucibince tâyin olunacak 
bedeli mukabilinde teslime mecburdur. Şu ka
dar ki, müstahsil, vilâyet hududu ile mıtkayyed-
olmaksızm coğrafi durum ve iktisadi münase
betler bakımından en yakın teşkilâta da teslim 
edebilir. Bunun için müstahsilin ekim beyanna
mesinde bu ciheti tasrih etmesi lâzımdır. Bu 
takdirde beyannamenin ikinci nüshası teslim 
yapılacak mahallin Toprak Mahsulleri Ofisine 
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veya onun adına afyon mubayaasına salahiyetli 
teşkilâta gönderilir. 

L) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, beyan
namesinde yazılı miktara uymadığı takdirde, 
noksan kalan miktar için ekici tarafından gös
terilecek sebepler, üç nüsha olarak tanzim edile
cek zabıt varakası ile tesbit olunarak bunlardan 
bir nüshası kendisine verilir. İkinci nüshası be-* 
yannamesine bağlanarak muhafaza edilir. Üçün
cü nüshası da ekim lisansını vermiş olan maka
ma gönderilir. 

Ekicinin, beyanına nazaran tesbit olunan nok
sanlık sebepleri mahallî ziraat teşkilâtınca en 
kısa bir zamanda tetkik olunarak bu husustaki 
mütalâa ile birlikte evrak vilâyet veya kaza ida
re heyetine ve «Bu heyetlerce lüzum görüldüğü 
takdirde alâkalıyı da dinlemek suretiyle» nok
sanlığın bu sebeplerden ileri gelmediğine karar 
verilirse kanuni muktazasmm ifası için Cumhu
riyet müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

îdare heyetlerince verilen kararlar katidir. 
M) (J) bendine göre, ziraat teşkilâtınca 

Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun adına ha
reket eden teşekküle tevdi edilmiş olan beyan
namelerde yazılı ham afyonlar, Eylül ayı sonu
na kadar teslim etmiyenlere ait beyannameler 
adı geçen teşkilâtça 15 Ekim akşamına kadar, 
gerekli kanuni takibat yapılmak üzere, mahallî 
Cumhuriyet müddeiumumiliklerine tevdi olunur. 

N) Hanı afyonun her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır.. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NÜZHET 
UNAT (Kocaeli) — Efendim bu 18 nci maddenin 
içinde bâzı mürettip hataları olmuştur. 

B) fıkrasının 7 nci satırında (2 nüshasını 
parasız olarak) diye yazılıdır. (Parasız alarak) 
şeklinde değişecektir. 

Ç) Fıkrasının 15 nci satırında (veya köy 
halkından seçeceği) denmektedir, bunun da (se
çilecek) şeklinde düzeltilmesi icabetmektedir. 

Keza aynı fıkranın 9 ncıı sayfadaki ikinci sa
tırında (Şehir veya kasaba halkından seçecekleri 
bir kimseden) diye yazılmıştır bunun da (seçi
lecek) şeklinde değiştirilmesi icabediyor. 

K) Fıkrasının beşinci satırında (tesellüme 
yetkili salahiyetli) diye müradif iki kelime yan-
yana gelmiştir. Bunlardan (yetkili) kelimesi kal
kacaktır. 

L) Fıkrasının ikinci bendinin 7 nci satırın
da: (Noksanlığın bu sebeplerden ileri gelmediği-
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ne karar verilirse) cümlesi (noksanlığın makbul 
sebeplerden ileri gelmediğine karar verilirse) şek
linde tashihi gerekir. 

Maddenin bu tashihlerle kabulünü rica ede
riz. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; uyuşturucu maddelerin ana 
maddesini teşkil eden nebatların da ekiminin bir 
inzibat altına alınması çok yerinde bir hareket
tir. Bütün uyuşturucu maddelerin nizam altına 
alınması gibi. Yalnız, arkadaşlar, bir husus var; 
kanunun bu maddesinde deniliyor ki, haşhaş, şu, 
şu şartlar haricinde ekilemez, ekilmesi yasaktır. 
Aksi takdirde kuvvetli cezai müeyyideler olması 
lâzımdır, («var, var» sesleri) Haşhaş, papavera-. 
se fasilesinden bir nebattır. Bu fasilede dört 
isimde nebat vardır. Bunlar: Ak haşhaş, kara 
haşhaş, bildiğimiz gelincik otu ve kırlangıç otu
dur. Bunlar, haşhaşta olduğu gibi uyuşturucu 
maddeler için kullanılan nebat olmakla beraber 
dekoratif ve tezyini mahiyette, bahçelerde, ekilen 
bir maddedir ve taammüm etmiştir. Alışılmıştır. 
Ankara'da da çok gördüm. Bahçemi süsliyeyim 
diye mor, pembe, beyaz, kırmızı renkli güzel çi
çekler yetiştirilmiştir. Bunları eken bir valandaş 
ceza mı görecek? 

Maddeye bunun için bir şey eklenmesi, yahut 
komisyon tarafından, tezyini mahiyette ve istih
sale elverişli olmıyacak şekilde az ekenlerin müs
tesna olduğu beyan edilsin ki, her hangi bir va
tandaş tatbikatta bir dalgınlığa, bir yanlışlığa 
kurban gitmesin. Temennim budur. 

REİS — Mustafa Bağrıaçık. 
1 ve 2 numaralı lâyihalara reylerini kullan

mayan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, haşhaş ekimi hakkın
daki kanun tasarısını okurken tüylerim diken 
diken oldu. öyle formaliteler yapılıyorki, âde
ta 1940 senesindeki Devletin hububat muba
yaası için ziraata el koyduğu ve çiftçiye yüz
de 10 - 20 bıraktığı devri hatırlatıyor. O za
man çiftçiye beyanname vereceksin denir, bu, 
kâfi gelmez yeminli ehlivukuflar tarlayı tetkik 
eder, bunlar da kâfi gelmezdi. Bütün bu for
maliteler zarardan başka birşey temin etmezdi. 
Bu, bu kadar zararlı şey ise ekilmesin. î«-

. 1959 C : 1 
partalı, Afyonlu arkadaşlar burada. Hakikaten 
bu mıntıka vatandaşlarına büyük bir yük 
tahmil ediliyor, en ufak bir hatasında mah
kemelere sürülecek. Ne olacakmış, afyon ekil
dikten sonra kaçakçılığa mâni olunacakmış. Bu 
kadar formaliteyi vatandaşa yüklemek doğru 
değil. Binbir türlü formalite. Beyannameler dol
durulacak, tarlaya heyetler gönderilecek, mu
hammen bedel gönderilecek, itirazlar için tetkik 
komisyonları kurulacak. Evvelce tatbikatını ge
çirdik, 1940 - 1941 senelerinde mahsulâtı ara
ziden hisse aldığımız zamanlarda bu heyetle
rin yaptığı zararları biliyoruz. Bugün bu çıka
lı dcağmız kanun da aynı şekilde ziraatle iştigal 
eden vatandaşlara büyük zahmet verecektir. 
Bu kanunun esbabı mueibesini iyice anlıya ma
dun. Esbabı muc.'besindeki tek gaye bu afyon 
ekimini zaptu rabt altına almak suretiyle bu 
mubayaa yalnız Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından yapıldıktan sonra karşı taraf bulamaz. 
Kaçakçılık yapılacaksa - ki, yapılıyor - bunun 
bütün dünyada muazzam şebekesi vardır, bizim 
koyacağımız kayıtlarla kaçakçılığın önüne geç
meye imk|n yoktur. Afyon ekilen bölge mem
leketin en fakir çiftçisinin bulunduğu mmta-
kadır. Afyon ekimi zor bir ziraat şubesidir. 
O mmtakada bulunduğum için biliyorum. Köy
lü kozasını çizer ertesi günü mahsulü toplıya-
caktır. O gece bir yağmur yağar bütün sakızı 
alır götürür. Sütünün bir dirhemini alamaz. 
Bir gün evvel heyet gitmiş bu tarla şu kadar 
mahsûl verir diye tesbit etmiştir. Başkaları 
çizdiği gün bir yağmur y^ğar köylü bir dirhem 
sakız alamaz. Bu vatandaş yağmurun yağıp 
yağmıyacağmı bilemez. Ne olacak bu vatandaş? 
Yağmurun yağıp yağmadığını her tarafta tes
bit etmiyor ki, metereoloji. Acaba filân köyde 
o gün hakikaten yağmur yağdı da mahsul he
ba mı oldu? Bunu kimse tahmin edemez. Onun 
için bu işi bu kadar uzun formaliteye boğmaya 
mahal yoktur, benim şahsi kanaatime göre. 
Burada bu kadar arkadaş var, bu bölgenin çocuk
ları vardır. Hükümet biraz izahat; verirse ay
dınlanmış olacağız. Benim mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REÎS — Buyurun Vekil Bey. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, Bağ
rıaçık arkadaşımızın bu kanun lâyihasını ve 
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bu maddedeki esasları Mahsulâtı Araziye Ver
gisi Kanunu ile mukayesesine mahal olmadığı
nı belirtmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Ne maksatta ayniyet, ne de neticelerde 
benzerlik mevcuttur. Arkadaşımız eğer vakit 
bulup da layihanın esbabı mucibesini okumuş 
olsalardı ve maddeyi yakında tetkik etselerdi 
kendilerini bu endişeye kaptırmıyacaklardı. 
Zira hepimizin malûmu olduğu üzere; uyuş
turucu madde istihsal edilen nebatlar bir ta
raftan memleketimiz için kıymetli bir ihraç 
mataıdır, öbür taraftan insanlık telhlikeli ve 
beynelmilel bir mücadeleye mevzu olmuş meva-
dın istihsal edildiği bir bitkidir. Şunu ifade 
edeyim ki beynelmilel münasebetlerde millet
lerin hemen en evvel mücadelede işbirliği yap
tıkları hususlardan biri uyuşturucu maddele
rin tıbbi maksatlar dışında alım ve satımıdır. 
Türkiye bu mücadeleyi en ciddi yapan mem
leketler arasındadır. Bu sıfatla memleketimiz 
Birleşmiş Milletler çalışmalarında ve toplan
tılarında takdirle yâdedilmektedir. Nitekim 
bu yıl Cenevre'de toplanan kongrede memle
ketimiz takdirle yâdedilmiş tek memlekettir. 
Bir taraftan kaçakçılık yapanlara ölüm cezası 
tatbik edilirken öbür taraftan vatandaşın for
malitelere mâruz kalması endişesiyle telâşa 
düşmemiz caiz olmasa gerektir. İki şeyden bi
risi : Ya bu nebatların istihsalini menedece-
ğiz veyahut da ekim ve istihsali zapturapt al
tına alacağız. Nitekim İran ve Afganistan bu 
inzibatı temin edemedikleri için haşhaş ve ben
zeri nebatların ekimini menetmek mecburiyetinde 
kalmışlardı r. İran 'da ve Afganistan 'da bugün bu 
nebatların ekimi ve istihsali memnudur. 

Orta - Şark bölgesinde yalnız Türkiye'dir 
ki, bunun ekicisi ve müstahsili olarak kalmış
tır. Orta - Şark bölgesi dünyanın sayılı afyon 
kaçakçılığı bölgelerinden birisidir. Eğer biz 
istihsali tam mânasiyle zapturapt altına almaz
sak Orta - Şark afyon kaçakçılığının menbaı-
nın Türkiye olduğu (hakkındaki iddiayı berta
raf etmemize imkâm kalmaz. Bunu 'yapmadı
ğımız takdirde biz de dostlarımız gibi bu ne
batın ekim ve istihsalini menetmek mecburiye
tinde kalacağız. Şimdi maksat bu kadar ehem
miyetli ve bu istihsal kolu memleketimiz için 
nafi iken vatandaşın formaliteye mâruz bıra
kılmaması gibi bir fikirle bu maddeyi reddet-
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mek faydalı olmıyacaktır. Lâyihanın müstah
sil vatandaşı sıyanet eden bir tarafı da vardır. 
Ekicinin kaçakçılık şaibesinden ve kaçakçılık 
takibinden kurtulması ancak bu kayıtlara ria
yetle teminat altına alınmaktadır. Kendisine 
filhakika bâzı mükellefiyetler tahmil edilmek
tedir. Bir mükellefiyet tahmil edilince bunun 
takip ve kontrolü tabiîdir. Hangi sahalarda 
ekim yapılacağının tâyin edilmesi zaruridir. 
Tâyin edilen sahalarda ekim yapılıp yapılma
dığı ve o sahada ekim yapılmışsa onun tesbiti 
elbette lüzumludur. O sahada yapılan ekim 
takibedilmezse ne kaçakçılığı bertaraf etmek 
ve ne de o yollardan bir kısmının kaçakçılara 
intikalini önlemek mümkün olabilir. 

Diğer taraftan normal i t a ç yolu ile giderek 
beynelmilel taahhütlerimize uygun tarzda ve 
memleketimizin dış tediye gücünü tenmiye ede
cek olan bu mail anınızın bir kısmının maalesef 
kaçakçılar eline düşürmek ve binnetice memle
ketimizin mühim bir döviz kaynağını azaltmak 
ve belki de bir gün kurutmak tehlikesi ayrıca 
zikre değer hususattan biridir. Vatandaşın for
malitelere mâruz kalması bir zaruret olarak 
görülüyor ve tesbit edilen mevat bizim protokol
den iktisabettiğimiz esaslardır. Yani bu mev
zu üzerinde yıllardan beri devam eden çalışma
lar neticesi tesbit edilmiş ve altmış küsur mem
leket bu protokole iltihak etmiştir. Bu bitkiyi 
istihsal eden bütün memleketlerde aynı husu-
sat tatbik mevkiine konmuştur. Arkadaşımızın 
bâzı hususlarda ıslah edici teklifleri olursa, 
maddelerin müzakeresinde derpiş ederler, ıs
laha muhtaeolan metin daha mükemmel bir ha
le getirilebilir. Her halde vatandaş formalitele
rin tazyiki altında bulunacaktır, vatandaş Top
rak Vergisi gibi yeni bir facia ile karşı karşı
ya kalacaktır endişesine kendimizi kaptırmıya-
rak, maddeler üzerine imali fikir ederek yeni 
teklifler yapsak daha yerinde olacaktır kanaa
tindeyim. 

RElS — Maarif Vekâleti kuruluş kadroları 
hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvelle
re (Yüksek îslâm enstitüleri) için kadro eklen
mesine dair kanun lâyihasına (313) rey veril
miş, lâyiha (313) reyle kanunlaşmıştır. 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinin (a) ve (b) fııkralariyle 
3 ncü, 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadili ve 
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mezkûr kanuna muvakkat bir madde eklenme
sine dair kanun teklifine (310) rey verilmiş, 
(310) reyle kanun tasvibedilmiştir. 

3 ve 4 numaralı lâyihalara rey vermiyen ar
kadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

Sefer Eronat, buyurun. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketimizde inhisarlardan tü
tün inhisarı da vardır; Tütün inhisarı hakkın
daki Kanunun zürra ile, çiftçi ile münasebetle
rini biliyoruz. Fakat afyon buna benzemez, 
mühim bir madde olmakla beraber, daha başka 
kayıtlara tâbi tutulmaktadır. Filvaki afyon 
uyuşturucu bir madde olmakla beraber başlı
ca bu bitki üzerinde nazarı dikkati celbetmekte 
ise de, haşhaş istihsal olunan memleketlerde 
bir de haşhaş yağı çıkarılmakta ve sarf edilmek
tedir. Bu yağ istihsali memleket ekonomisinde 
mühim bir yer tutar. Bu itibarla kısaca ma
ruzatımı tamamlamak isterim. 

Daha evvel Cemiyeti Akvama afyon madde
si üzerinde iştirak ettik. O zaman vâki olan tah
dit dolayısiyle memleketimizin ekonomisi bun
dan zarar gördü. Benim seçim dairem olan Yoz
gad vilâyeti haşhaş ekimi yapar ve bu madde
den bol bol para kazanan bir memleketti. Böyle 
olmasına rağmen bu maddenin ekimi Yozgad rda 
menedildi. Şimdi afyon ekim mıntakasına it
hal edildi. Yeni nesil bunun ekimini bilmiyor. 
Demek oluyor ki, bu gibi kanunlar tedvin edi 
lirken gelecek nesilleri de düşünmek lâzımdı*. 
Şimdi bunun ekimini bilen pek az kimse vardır. 
Bu itibarla bugünkü haşhaş ekimi üzerinde vâ
ki olan bu takyitler mübalâğalıdır. Meselâ 
Mustafa Bağrıaçık arkadaşımızın burada izah 
etmiş olduğu gibi, okuyup yazması olmıyan 
vatandaşlarımızın bu iş muvacehesinde çekecek
leri sıkıntı, müddet geçtikten sonra kendisine 
vâki olacak tazyik karşısında kendisini müda
faa edip edemiyeceği ciheti de düşünülecek bir 
haldir. Netice itibariyle, kolcu ve saire gibi 
şahısların, memleket evlâtlarına bâzı hususlar
da tazyik yapacağı endişesi bizi bunun tatbi
katını tahfif ettirme yoluna gitmeye sevk et
melidir. Gerçi madde kabul edildi, geçti ama. 
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bir takrir takdim edeceğim, bu ıkanunda ihraç 
maddesi olarak bir madde geçti, nasıl yapılaca
ğı hakkında. Filân memleket haşhaş satacak
tır, diye bir vesika verecektir, o memlekette 
öyle bir kaide var mı, yok mu; bu, kanunda 
düşünülmemiştir, mütekabiliyet esasına müste
niden eğer ihracedeceğimiz yerde bizim lehi
mize böyle bir kayıt konmuşsa biz o memleket
ten bir müsaadenin bu tüccara verir diye ordi
nosunu yoklama durumuna geçelim. Diğer bir 
memleketin bize vesika vermesini beklemek za
rarımıza olur. Bu kadarına da lüzum yoktur. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Arkadaşlar, biraz evvelki beyan
larıma ilâveten Burhanettin Onat arkadaşımın 
temas ettiği mevzua müsaadenizle iki kelime ile 
temas etmek istiyordum. Bu nevi nebatların 
tahdidi, istihsal hareketleri için mevzuubahis
tir. Yoksa tezyini maksatlar iç/in yapılacak ye
tiştirmelere şümulü yoktur. 

Sefer Eronat arkadaşımın mütalâalarına 
gelince: bugün artık afyon ticareti beynelmilel 
kaidelere bağlanmıştır. Mütekabiliyet esası ba
his mevzuu değildir. İthal edecek memleket 
lisansını göstermeden ühracedecek memleket bu 
maddeleri vermez. Biz de ithal eden bir mem
leket mevkiine düşersek elbetteki bizim verece
ğimiz lisansı görmeden, ihraceden memleket 
bize mal vermiyecektir. 

REİS — Efendim, kanun lâyihası açık reye 
tâbidir. Şu anda ekseriyet nisabı göremiyorum. 

5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi 
hakkındaki lâyihaya (309) rey verilmiştir. Lâ
yiha (309) reyle kabul edilmiştir. 

6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki kanunun 3 neü maddesinin 
(G) fırasmın tadiline ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihasına (308) 
rey verilmiştir. Lâyiha 308 reyle kanuni aş
mıştır. 

12 Haziran Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapalıma saati- 18,20 
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6. — SUALLER VB CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
den Hurdacılığı T! A. Şirketi ile Eastern Trades 
London Firması arasında yapılan mukavele Jıi'ı-
kümleri mucibince ihracı gereken maden hurda
larının tam olarak ihracedümemesi sebebine dair 
sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'vn 
iahrin cevabı (7/504) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekilin

den yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

17 . IV. 1959 
Ankara 

Recep Dengil 

14 Şubat 1957 tarihinde Maden Hurdacılığı 
T. A- Şirketi ile Eastern Trades London: firması 
arasında yapılan mukavele hükümleri muci
bince ihracı gereken 10 000 ton maden hurda
ları neden tam olarak ihracedilmemiş ve mem
leket, 126 000 İngiliz lirası tutarında bir döviz
den mahrum edilmiştir? Maden Hurdacılık Şir
ketinin idarecilerinin Hazineye zarar veren 
ve alıcı İngiliz firmasının lehine olan bu hare
ketleri dolayısdyle Vekâletiniz ne gibi bir işlem 
yapmış ve bu şirketin idarecileri hakkında bir 
takibata geçmiş midir ? 

8 Haziran 1959 
T. C. 

Sanayi Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı: fiyi70 

özü: Bir yazılı sora ce
vabı hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Makamına 

27 . IV . 1069 T., 7.504/3046-12567 sayılı ya
zınıza : 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi ile Eastern 
Trades London firması arasında yapılan muka
vele hükümleri mucibince ihracı gereken ma
den hurdalarının tam alarak ihracedümemesi 
sebebine dair Ankara Mebusu Recep Dengin 

.tarafından verilen yazılı sual takririnin cevabı 

ilişik olarak sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Vekâleti V. 
S. Ataman 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in 17.IV.1959 
tarihli yazılı sual takriri cevabı : 

Sual : 14 Şubat 1957 tarihinde Maden Hur
dacılığı T. A. Şirketi ile Eastern Trades London 
Firması arasında yapılan mukavele hükümleri 
mucibince ihracı gereken 10 000 ton maden hur
daları neden tam olarak ihracedilmemiş ve mem
leket, 126 000 ingiliz lirası tutarında bir döviz
den mahrum edilmiştir? Maden Hurdacılık Şirke
tinin idarecilerinin Hazineye zarar veren ve alıcı 
ingiliz firmasının lehine olan bu hareketleri do-
layısiyle Vekâletiniz ne gibi bir işlem yapmış ve 
bu Şirketin idarecileri hakkında bir takibata geç
miş midir? 

Cevap : Bir taraftan Tuzla Jeep Fabrikasının 
parça ithal ederek faaliyete devamını sağlamak, 
diğer taraftan bilhassa Vekâletimize bağlı ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin nakil vasıtası ihtiya
cını bu suretle temin etmiş olmak gayesiyle 
10 . XI . 1956 tarihinde Vekâletimizin telkiniyle 
Maden Hurdacılığı T. A. Ş. ile Verdi Limitet Or
taklığı arasında bir Protokol imzalanmış ve buna 
istinaden de Hurdacılık Şirketi, Eastern Trades 
London Firmasiyle 14 . II . 1957 tarihinde 10 
bin ton hurda ihracı hakkında bir mukavele ak
detmiştir. Ihraçedilecek hurda miktarının 10 bin 
ton olarak tesbiti, o sırada Jeep Fabrikasına lü
zumlu döviz ihtiyacının takriben 500 bin dolar 
olarak tesbit edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

O tarihte henüz kuruluş halinde bulunan Ma
den Hurdacılığı Türk Anonim Şirketi, aşağıdaki 
sebepler dolayısiyle mukavele müddeti olan altı 
ay zarfında bu miktar ve vasıfta hurdayı tama
men temin ve ihraç limanlarında ihzar edememiş
tir: 

1. Millî Emlâk, Devlet Demiryolları gibi bü
yük miktarda hurda sahibi müesseselerin zama
nında ve icabeden süratle hurdaları şirkete dev-
redememiş olmaları3 

2. Büyük parça hurdaların ihraca elverişli 

- 6 7 7 
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hale getirilmeleri için yapılan kesme işlerinde ! 
uğranılan müşkülât ve zaman kaybı, i 

3. Hurdaların bulundukları yerlerden ihraç 
limanlarına sevkedilmesinde (elverişli vagonların 
her zaman temin edilememesi gibi) mâruz kalman 
müşkülât. 

Buna rağmen Şirket, alıcı firmaya akredetifin 
temdidi için müracaat ederek 30 . X . 1957 tarihi
ne kadar bu temdidi temin etmiş ve br müddet 
zarfında da 7 bin ton hurdanın ihracını sağla- j 
mıştır. 

Bu arada, akreditifin temdidedileceği sıralar
da dünya hurda piyasasında fiyatlar düşmeye 
başlamış (buna rağmen Şirket, fiyatların düşmek
te olduğu bir sırada akreditifi temdidettirmeye 
muvaffak olmuştur.) Ve son temdit tarihinde bu j 
düşme nispeti % 40 - 50 yi bulmuş olduğundan, j 
alıcı firma artık akreditifi temdidetmiverek mu
kaveleyi tamamlanmış addetmiştir. 

Bu durum ise; 
a) Hurda ihracına devamın Karabük De

mir - Çelik İşletmelerinin hurda talebine tesir 
etmesi, 

b) 7 bin ton hurda ihracı ile Tuzla Jeep 
Fabrikasının takriben 500 bin dolar olan döviz 
ihtiyacının .karşılanmış- ve bu suretle hurda ihra-

v cı ameliyesindeki asıl gayenin bu miktarla elde 
edilmiş bulunması, 

e) O sırada Hurdacılık Şirketinin, büyük 
bir ithalât partisiyle» ilgili olarak Ticaret Vekâle
ti emrine 4 bin ton hurda'tefrik etmesi vazifesiy
le tavzif edilmiş olması, 

Gibi sebepler dolayısiyle Şirketçe de uygun 
görülerek hurda ihracının sonu alınmıştır. 

Safhaları kısaca arz edilen muamelenin" bu 
cereyan tarzına ve neticesine nazaran, Hurdacılık 
Şirketi, o zaman muayyen bir miktar hurda ih
racı ile istihdaf edilen gayelerin elde edilmesini 
sağlamış olmakta ve bu itibarla Şirket idarecileri 
hakkında her hangi bir muamele ifasını icabetti-
reeek bir durum da mevcut bulunmamaktadır. 

2. — Çankırı Mebusu Dursun Afcçaoğlu'nun, 
Suni Tahta fabrikaları T. A. S. Umum Müdür
lüğünün kuruluş ve fesih tarihleri ile faaliyetine 
dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili Sebatı Ata-
man'ın tahrirî cevabı (7/498) 

1959 C : 1 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

16 Nisan 1959 
Çankırı 

Dr. Dursun Akçaoğlu 

Suni Tahta fabrikaları T. A. Ş. Umum Mü
dürlüğü hangi tarihte kurulmuş, hangi tarihte 
feshedilmiştir? 

Kuruluşundan kapanışına kadar ne gibi te
sisler kurmuş ve ne miktar masraf etmiştir! 

Şirkette çalışan memurların fesihten sonra 
akıbeti ne olmuştur? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 8 . VI . 1059 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/174 

Bir yazılı sorul cevabı Hk. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına 
27 . IV . 1959 T., 3033/12539 sayılı yazınıza : 
Suni Tahta fabrikaları T, A. Şirketinin ku

ruluş ve fesih tarihleri ile faaliyetine dair Çan
kırı Mebusu Dursun Akçaoğlu tarafından veri
len yazılı sual takririnin cevabı ilişik olarak gön
derilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi-Vekâleti V. 

S. Ataman 

Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu 'nuıı 
16 . IV . 1959 tarihli yazılı sorusu cevabı : 

Sual : 
Suni Tahta Fabrikaları T. A. Ş. Umum Mü

dürlüğü hangi tarihte kurulmuş, hangi tarihte 
feshedilmiştir? 

Kuruluşundan kapanışına kadar ne gibi te
sisler kurmuş ve ne miktar masraf etmiştir? 

Şirkette çalışan memurların fesihten sonra 
âkibeti ne olmuştur? 

Cevap : 
1. Suni Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 11 . X . 

1955 tarih, 4/5965 sayılı İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle teşekkül etmiş ve 28 . XI . 1955 tari
hinde fiilen çalı§maya başlamıştır. 

fit — 



î : 79 10.6 
Şirket, faaliyete devam veya ademidevamı 

hakkındaki nihai karar bilâhare alınmak üzere. 
halen çok mahdut bir personel kadrosiyle huku
ki mevcudiyetini devam ettirmektedir. 

2. Şirket; kuruluşundan bugüne kadar yur
dumuzun birçok bölgelerinde suni tahta fabri
kaları kuruluşu ile ilgili hammaddeler üzerinde 
(Orman artıkları, bağ çubuğu, kamış, fındık ka
buklan, buğday sapları ve pamuk çubukları), 
elektrik, su, kömür durumu ile pazar etüdlerini 
yapmış ve fabrika kuruluş yerlerini, rantabilite-
leri bakımından tesbit etmiştir. Buna dayana
rak Bolu, Artvin, Ayancık ve Dursunbey'de dört 
suni tahta fabrikasının kurulmanın derpiş et
miştir. Bu arada Artvin'de 50 265 M2, Ayancık'
ta 69 660 M8 ve Bolu'da 97 275 M8 lik fabrika 
arsası satınalınmıştır. 

Bolu fabrikası ilk plânda mütalâa edilmiş ve 
İdare Meclisi karariyle Şirket ortaklarından 
Sümerbank Umum Müdürlüğüne, Bolu Fabrika
sının kurulması için umumi vekâletname veril
miştir. Sümerbank yaptığı tetkik ve temaslar so
nunda Bolu Fabrikası makina ve teçhizatını 
komple olarak, dünyaca mâruf İsveçli A. B. 
Defibratör firmasına 1 450 000, dolara 29.1.1959 
tarihinde ihale etmiştir. Anlaşma mucibince; bu 
meblâğın % 25 peşinat tutarı olan 1 030 250 TL. 
28 . II . 1959 tarihinde isveç'teki A. B. Defibra
tör Firmasına transfer edilmiş olup bu yılın 10 
neu ayından itibaren makina ve tesisat memle
ketimize gelmeye ve monte edilmeye başlanacak
tır. Haziran ayı içinde ihale edilecek olan bina 
inşaatı, 1960 senesinin ilk ayı ikmal edilmiş ola
cak ve Fabrika 1960 Haziran ayında tecrübe iş
letmesine bağlıyacaktır. 

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar (Mart 
1959 sonu itibariyle yaptığı masraflar 258 871,38 
lirası ilk tesis masrafları, 798 516,21 lirası per
sonel ve idare masrafları ve 780 738,70 lirası sr-
sa, nakil vasıtası gibi demirbaş ve sabit kıymet
ler olmak üzere ceman 1 838 126,29 liradır. 

3. Faaliyetin tahdidi dolayısiyle Şirketten 
ayrılan memur ve müstahdemlerin hepsi muhte
lif daire ve teşekküllerde vazife almışlardır. 

3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
den Hurdacıhğt T. A. Şirketinin ihracetmiş ollu-
ğu hurda, madene mukabil elde ettiği dövizle Tuz
la Jeep Fabrikasına ne kadar otomobil malzemesi 

1959 C : 1 
ithal edildiğine dair sualine Sanayi Vekaleti Ve
kili Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı (7/489) 

15 . IV . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Recep Dengin 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi ile İstanbuF-
da Ziya Topuzlu Firması arasında 14 Şubat 1957 
gününde yapılan Anlaşma ile Maden Hurdacılık 
Şirketi 7 000 ton hurda maden ihracetmiştir. 
Şirketin ihracettiği bu miktar ton mala mukabil 
elde ettiği 450 975 dolarlık dövizle Tuzla Jeep 
Fabrikasına ne kadar otomobil malzemesi ithal 
edilmiş ve Verdi Limited Ortaklığı tarafından 
adı geçen fabrikaya ne miktar dolar tutarında 
jeep otomobili teslim edilmiştir? Ve bu vasıta
lar kimlere tahsis olunmuştur? Şasi ve motor nu
maraları nedir? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 8 . VI . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/171 

özü : Bir yazılı soru cevabı H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Makamına 

24 . I V . 1959 T., 7-489/3016-12486 sayılı ya
zınıza G. : 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin ihracet
miş olduğu hurda madene mukabil elde ettiği 
dövizle Tuzla Jeep Fabrikasına ne kadar otomo
bil malzemesi ithal edildiğine dair Ankara Me
busu Recep Dengin tarafından verilen yazılı sual 
takririnin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti Vekili 

S. Ataman 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in 15.IV.1959 
tarihli yazılı sorusu cevabı : , 

Sual : 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi ile İstan

bul'da Ziya Topuzlu Firması arasında 14 Şubat 
1957 gününde yapılan Anlaşma ile Maden Hur
dacılık Şirketi 7 000 ton hurda maden ihracet-

079 
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mistir. Şirketin ihraeettiği bu miktar ton mala 
mukabil elde ettiği 450 975 dolarlık dövizle Tuz
la Jeep Fabrikasına ne kadar otomobil malze
mesi ithal edilmiş ve Verdi Limitet Ortaklığı 
tarafından adı geçen fabrikaya ne miktar dolar 
tutarında jeep otomobili teslim edilmiştir? Ve 
bu vasıtalar kimlere tahsis olunmuştur? Şasi ve 
motor numaraları nedir? 

Cevap : i 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin ihraeet

tiği 7 000 ton hurdaya mukabil temin edilen 
430 011,05 dolar ile Tuzla Jeep Fabrikası tara
fından 10 ar tonluk 48 aded Bussing kamyonu 

1959 C : 1 
ve 54 aded CJ - 5 Model tenteli jeepin parçaları 
ithal edilmek suretiyle montajları yapılmış ve 
bunlar vekâletimize bağlı teşekkül ve müessese
lere ihtiyaçlarına göre tevzi edilmişlerdir. 

Vasıtaların motor ve şasi numaraları ile tes
lim edildikleri müesseseyi gösterir tevziat liste
sinin bir örneği ilişiktir. (Ek : 1) 

Ihracedilen hurdaların % 5 bedeli olup mu
kavele gereğince bilâhara yurda getirtilen 24 052 
dolar karşılığı 8.681.4/8 ingiliz lirası, ithal süre
sinin geçmiş olması dolayısiyle jeep fabrikası ta
rafından kullamlmıyarak Merkez Bankasında 
bırakılmıştır. 

Maden Hurdacılığı T. A. Ş. nin ihraeettiği hurdalar mukabilinde ithal edilen parçalarla imal 
ve monte edilen 48 aded Büssing kamyonu ile 54 aded CJ - 5 model tenteli Jeep'in Sanayi Vekâ
leti tarafından yapılan tevzi ve tahsise göre teslimat cetvelidir : 

Teslim edilen teşkilât 

54 aded Jeep 

Teslim tarihi Adedi 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Umum Md. 

E. T. E. îdaresi Umum Md. 

E. I. E. îdaresıi Umum Md. 

E. I. E. îdaresiı Umum Md. 
Türkiye Şeker Fabrikası A. Ş. 

Azot Sanayii Umum Md. 
Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Umum Md. 

7. 4 .1958 10 

1 .4 .1958 5 

8 .4 .1958 3 

12 . 4 .1958 1 
9 .4 .1958 7 

3 .4 .1958 
10.4 .1958 

Motor No. Şasi No. 

4J -186965 
4J-187214 
4J-186992 
4J -186971 
4J -187225 
4J -187226 
4J-187252 
4J -187244 
4J-187258 
4J-187119 
4J-187230 
4J-187242 
4J-187241 
4J-187203 
4J-187213 
4J-186969 
4J-186981 
4J-186993 
4J -187229 
4J -187218 
4J -187245 
4J-187253 
4J-187053 
4J -187246 
4J-187228 
4J-187243 
4J-187216 
4J -187231 
4J -187227 

71862 Y 
71886 V 
71912 Y 
71907 Y 
71926 Y 
71927 Y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

71928 
71929 
71930 
71847 
71883 
71884 
71885 
71887 Y 
71888 Y 
71908 Y 
71910 
71911 
71896 Y 
71889 Y 
71892 
71931 
71860 Y 
71894 Y 
71891 Y 
71893 
71890 
71895 
71897 

Y 
Y 

Y 
Y 

— 680 — 
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Teslim edilen teşkilât Teslim tarihi Adedi Motor No. Şasi No. 

Türkiye Kömür işletmesi Kurumu Umum Md. 11 .4 .1958 4 

Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu Umum Md. 14. 4 .1958 4 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 
, ^ ? . 

Sümerbank Alım ye Satım Müessesesi Md. 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Md. 
Türkiye Demir, Çelik işletmeleri Umum Md. 

Türkiye Petrolleri A. O. 

Etibank Umum Md. 

Etibank Umum Md. 

14. 4 .1958 

2.5.1958 

10. 4 .1958 
3.4,1958 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi 
Umum Md. 4.4.1958 

14 . 4 .1958 

14 . 7 .1958 

7 .10 .1958 

4J-187110 
4J-187112 
4J-187115 
4J. 187087 
4J-187111 
4J-187113 
4J-187114 
4J-187136 
4J-187139 
4J-187142 
4J-187140 
4J-186996 
4J-187001 
4 J. 187085 
4J-187116 
4J-187011 
4,1 -187010 

4J -187254 
4J. 187217 
4J-187097 
4J-187215 
4J-187106 
4J-177066 
4J-177073 
4J1187060 

54 

71841 Y 
71843 Y 
71846 Y 
71898 Y 
71842 Y 
71844 Y 
71845 Y 
71875 Y 
71871 Y 
71872 Y 
71873 Y 
71840 Y 
71838 Y 
71900 Y 
71848 Y 
71851 Y 
71852 Y 

71932 Y 
71936 Y 
71899 Y 
71935 Y 
71917 Y 
71915 Y 
71914 Y 
71823 Y 

.•S 

48 aded Büssing kamyonu 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Md. 16. 4 .1958 3 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Umum Md. 18. 4 .1958 9 

» Ş * ^ -' ' * t 
• ^ s • • v , f ; '•' -

144778 
144767 
144762 
144776 
144770 
144787 
144755 
144400 
144779 
144777 
144785 
144774 

138129 
138121 
138123 
138125 
138135 
138124 
138112 
138119 
138128 
138126 
138132 
138127 

-m 
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Teslim edilen teşkilât Teslim tarihi Adedi 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Umum. Md. 19. 4 .1958 8 

Etibank Umum ,Md. 
Azot Sanayii Umum Md. 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Md. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Md. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Md. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umûm Md. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Md. 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umum Md. 
Etibank Umum Md. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Md. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Md. 
Etibank Umum Md. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurr-mu Umum Md. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Md. 

Etibank Umum Md. 

Etibank Umum Md. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Umum Md. 
Etibank Umum Md. 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Md. 

Etibank Umum Md. 
Etibank Umum Md. 

25. 
25. 
2. 

8. 
16. 
21. 

27. 
30. 
4. 

10. 
11. 
12. 
17. 

24. 

7. 

10. 
11. 
11. 
17. 

1. 
11. 

, 4 
. 4 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
6 

6 
6 
6 
6 

6 

7 

7 
7 
7 
7 

8 , 
8 , 

.1958 

.1958 

.1958 

.1958 

.1958 

.1958 

. 1958 

.1958 

.1958 

.1958 

. 1958 

.1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

.1958 

.1958 

.1958 

.1958 

. 1958 

] 
1 
2 

.1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 

2 

2 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

Motor No. 

144761 
144773 
144771 
144766 
144775 
144394 
144769 
144759 
144763 
144757 
144756 
144752 
144439 
144772 
144768 
144765 
144781 
144784 
144750 
144760 
144780 
144754 
1447b3 
144764 
144758 
144751 
146817 
146816 
146825 
146818 
146820 
144790 
144794 
144793 
146834 
144791 

Şasi No. 

138115 
138118 
138108 
138114 
138116 
138113 
138105 
138099 
138120 
138122 
138107 
138101 
138103 
138106 
138100 
138117 
138131 
138134 
138104 
138111 
138133 
138109 
138130 
138102 
138098 
138110 
138139 
138138 
138136 
138140 
138137 
138141 
138145 
138144 
138143 
138142 

48 
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.4. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Çu

kurhisar Çimento Fabrikasının yapfoğı bir kı
sım çimentonun bozuk olduğunun doğrat olup 
olmadığına dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili 
Sebati Ataman'ın, tahrirî cevabı (7/538) 

17 . IX . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Selim Soley 

Çukurhisar Çimento Fabrikasının yaptığı bir 
kısım çimentoların bozuk olduğu ve bunlarla 
yapılan kolej binasının çöktüğü ve fabrikadan 
bu bozuk çimentoları alarak inşaata başlamış 
olan halka bir milyon liradan fazla tazminat ve
rildiği doğru mudur? Doğru ise, bu feci halin 
sebebi nedir, mesulleri kimlerdir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 22 . V . 1959 

Kanunlar Müdürlümü 

Sanayi Vekâletine 
15 . XI . 1958 tarih ve 1891 sayılı yazımıza 

ektir : 
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Çukurhisar 

Çimento Fabrikasının yaptığı bir kısım çimen
tonun bozuk olduğunun doğru olup olmadığına 
dair olan şifahi suali, cevap günü olan 
15 . V . 1959 tarihli 68 nci İnikadında takrir 
sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizamna
menin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gere
ğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş say Emiş
ti*. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince eevaplandırırlmasmı say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik Koraltan 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 8 . VI , 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/173 

özü : Bir yazılı soru 
cevabı hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
22 . V . 1959 T. ve 7 - 538/1891 - 7667 sayılı 

yazınıza : 
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Çukurhisar 

Çimento Fabrikasının yaptığı bir kısım çimen
tonun bozuk olduğunun doğru olup olmadığına 
dair olup, cevap günü soru sahibinin Mecliste 
bulunmaması dolayısiyle Dahilî Nizamname ge
reğince yazılıya inkılâbetmiş bulunan sorusu 
cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti V. 

Sebati Ataman 

Ankara Mebusu Selim Soley'in bilâhara ya
zılıya inkılâbetmiş bulunan 17 . IX . 1958 ta
rihli sözlü sorusu cevabı : 

Sual : 
Çukurhisar Çimento Fabrikasının yaptığı bir 

kısım çimentoların bozuk olduğu ve bunlarla ko
lej binasının çöktüğü ve fabrikadan bu bozuk 
çimentoları alarak inşaata başlamış olan halka 
bir milyon liradan fazla tazminat verildiği doğ
rumudur? Doğru ise bu feci halin sebebi nedir? 
Mesulleri kimlerdir? 

Cevap : 
• 1. Eskişehir Çukurhisar Çimento Fabrika
sında 20 . V . 1958 tarihi ile 22 . VI . 1958 tarihi 
arasında 13 363 ton çimento istihsal edilmiştir. 
Bu çimentolardan Türk Çimento Normları Ni
zamnamesinin tâyin ettiği evsafa uygun olmadı
ğı ve ihtiyaç sahiplerine satıldığı anlaşılan 
6 179,1 ton çimentonun 5 129,1 tonu normal 
çimento ile tebdil edilmiş ve mukabilinde müş-
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terilerden 4 702,4 ton bozuk çimento geri alın- I 
mıştır. 

6 179,1 — 15 129,1 = 1 050 ton bozuk çimen
tonun tebdil muamelesinin istedikleri anda ya
pılacağı hususunun fabrika idaresi tarafından 
müşterilerine bildirildiği anlaşılmıştır. 

2. Düşük vasıflı çimento imalâtına; çimen
to istihsalinde en mühim kıstası teşkil eden kim
yevi tahlil ve fiziki tecrübelerin tam ve sıhhatli 
olarak yapılabilmesi için lüzumlu lâboratuvarıri 
personel, alet ve malzeme bakımlarından teknik 
icabata uygun olarak teçhizinin ihmal edilmesi 
ve binnletice kalite kontrolünün îıakkiyle yapıla
mamış olması başlıca sebep ve âmil olmuştur. 

3. Eskişehir Kolej binası inşaatı için 4 772 
torba muadili 238,6 ton çimento verilmiş olup, 
inşaat arasında birinci katın tavanının çökmesi 
üzerine bu miktarın 3 '572 torbaya tekabül eden 
176,6 tonu geri alınmış ve yerine 4 772 torba 
normal vasıfta çimento verilmiştir. 

Mezkûr inşaat halen ikmal edilmiş bulunmak
tadır. 

4. İstihsâl edilen bozuk çimento dolayısiyle 
Eskişehir Çimento Fabrikası; zarar gören müş
terilerine 688 000,— lira nakdî ve tebdil edilen 
çimento bedeli olarak da 461 619,— lira ki, 
ceman 1 149 619,— lira tazminat ödemiş bulun
maktadır. 

5. Norm dışı çimento istihsaline sebebiyet 
veren ve bunları satışa arz eden mezkûr fabrika ı 
idarecilerinden üç şahıs hakkında; (Ticarette 
Tağşişin Men'i ve ihracatın Murakabe ve Korun- | 
ması) hakkındaki 1705 sayılı ve buna ek 3018 
sayılı kanunlar hükümleri delaletiyle Türk Ceza 
Kanununun 363 neü maddesi hükmüne tevfi
kan gerekli cezai takibat yapılmak üzere hâdise 
adlî mercie intikal ettirilmiştir. 

5. — Adana Mebusu Nevzat Arman'm, Has-
talik ve analık sigortası Kanununa göre toplan
mış olan primlere dair sualine Çalışma Vekâleti 
Vekili Halûk Şamanhn tahrirî cevabı (7/562) 

17 . XI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. Adana 

Nevzat Arman 

. I9W O ; 1 
5502 sayılı Hastalık ve analık .sigortası Ka

nununa göre Türkiye'deki işçilerden ve iş ve
renlerden toplanmış olan primlerin yekûnu ne 
kadardır? Bu primlerden gayrimenkule ve te
sislere bağlanmış olan miktar ne kadardır? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 10 . VI . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
7/562 - 2058 

Çalışma Vekâletine 
21 . XI . 1958 tarih ve 2058 sayılı yazımıza 

ektir : 
Adana Mebusu Nevzat Arman'in, Hastalık 

ve analık sigortası Kanununa göre toplanmış 
olan primlere dair şif ahi suali, cevap günü 
olan 5 . V I . 1959 tarihli 77 nci înikadda takrir 
Sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizam
namenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası ge
reğince tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayıl
mıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
* nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi Y. 
î. Kirazoğlu 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 9 . VI . 1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 582 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
21 . XI . 1958 tarihli 6-318/2058-8748 sa

yılı yazıları karşılığıdır : 
Adana Mebusu Nevzat Arman'm Hastalık ve 

Analık Sigortası ile ilgili 17 . XI . 1958 tarihli 
şifahi takriri, gündeme alındığı 5 . VI . 1959 
tarihinde sual takriri sahibinin içtimada bulun
maması dolayısiyle, tahriri sual takriri haline 
inkılâbetmiştir. 

Mezkıır sual takririnin yazılı cevabı ilişik 
olarak arz edilmiştir. 

Saygılarımla. 
Çalışma Vekâleti Vekili 

H. • Şaman 

- 6 8 4 -
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5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununa göre toplanmış olan primlere dair Adana 

Mebusu Nevzat Arman'm sual takriri hakkında not : 

1. 1 . III . 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanu
nuna göre toplanmış olan primler yıllar itibariyle, sigortalı ve iş veren hisseleri ayn olarak aşağı
da gösterilmiştir : 

Yıllar 

1951 
1952 
1953 
1954. 
1955 
1956 
1957 
1958 

1959 (3 aylık) 

Sigortalı 
hissesi 

2 357 535,09 
4 056 350,15 
6 750 384,69 
10 081 840,19 
13 783 291,03 
19 454 876,86 
25 036 900,73 
35 292 062,34 

116 813 241,08 
5 644 000 — 

iş veren 
hissesi 

2 357 535,10 
4 056 350,16 
6 750 384,70 
10 081 840,19 
13 783 291,04 
19 454 876,87 
36 559 684,32 
52 938 093,51 

145 982 055,89 
8 466 000,— 

Toplam 

4 715 070,19 
8 112 700,31 
13 500 769,39 
20 163 680,38 
27 566 582,07 
38 909 753,73. 
61 596 585,05 
88 230 155,85 

262 795 296,97 
14 110 000,— 

• - • • - • - • • • • ' » 

••• " • * » 

-., 

- •. • •-•. .•••r„^r 

Toplam 122 457 241,08 154 448 055,89 276 905 296,97 

2. Hastalık ve Analık Sigortasının malî muvazenesi, her yıl yapılan masrafların o yıl alınan 
primlerle karşılanması esasına dayanmaktadır. 

Bu sigorta kolu, kuruluşundan 1957 yılına kadar her yıl gider fazlası vermiş, ancak 1957 yılın
da sigorta prim nispetinin % 4 ten % 5 e çıkanlması neticesinde cüzi bir gelir fazlası arz et
miştir. 

Hastalık ve Analık Sigortasının ilk 6 yıl zarfındaki gider fazlası, ilerde ödenmek üzere diğer 
sigorta kollarına ait fonlardan karşılanmıştır. 

Böylece, 1958 yılı sonunda Hastalık ve Analık Sigortasının diğer sigorta kollarına borçlu oldu
ğu meblâğ 11 248 953,95 liradır. 

Bu itibarla, 5502 sayılı Kanuna göre toplanmış olan primlerden yapılmış her hangi bir yatırım 
bulunmamaktadır. 

6\ — Elâzığ Mebusu tsmail Hakkı Talay'ın, 
Baskil kazası Sağlık binasının 1959 yılı içinde yar 
pılıp yapûmıyocağına dair sualine Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'm tahriri ce
vabı (7/558) 

2 0 . X . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandmlmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
ismail Hakkı Talay 

Yazışmalar sonunda Baskil ilçesinde inşasının 

tasarlandığı anlaşılan ve inşaatının da 1958 yılı 
içinde tamamlanacağı vadedilen sağlık binasının 
1958 yılı sonlanna yaklaşılmasına rağmen, inşa
atının başlanıp bitmesi ve hizmete girmesi şöyle 
dursun, henüz temeli dahi atılmamıştır. 

Baskil kazası teşekkülâtı arazi itibariyle dağ
lık olduğundan ve yüksek rakımlı da bulundu
ğundan kış memleketi addedilebilir. Bu itibarla, 
1958 yılı son kış ayları içinde artık bu sağlık bi
nasının inşa ve ikmali ile hizmete girmesi pek de 
mümkün görülmemektedir. 

Bu konuda yapılan va'din, 1959 yılı içinde 
yerine getirilip getirilmiyeceğinin lütfen açıklan
ması. 

685 — 



î : 79 10.6 
T. B. M. M. 

Umumi Kâtipliği 10 . VI . 1959 
Kanunlar Müdürlüğü 

No: 7/558 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
15 . X I . 1958 tarih ve 1932 sayılı yazımıza 

ektir : 
Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'm, Baskil 

kazası Sağlık binasının 1959 yılı içinde yapılıp 
yapılmıyacağına dair şifahi suali, cevap günü 
olan 5 . VI . 1959 tarihli 77 nci İnikatta takrir 
sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizamname
nin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, 
tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi Y. 
t. Kirazoğlu 

T. C. 
Sıhhat ve içtimai 9 . VI . 1959 

Muavenet Vekâleti 
Vekil 

No: 708 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
K : 15 . XII . 1958 tarih ve 6 - 301/1932-8124 

sayılı yazıya : 
Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Talay'm «Bas

kil kazası Sağlık merkezinin 1959 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağına» dair şifahi sualinin cevap 
günü olan 5 . VI . 1959 tarihinde hazır bulun
maması sebebiyle Dahilî Nizamnamenin 155 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden 
tahrirî sual mahiyetinde addedileceğinden buna 
ait cevabın ilişikte takdim kılındığını saygı ile 
arz ederim. 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili 

Dr. Lıîtfi Kırdar 

Elâzığ Mebusu Sayın İsmail Hakkı Talay'm 
1959 yılında Baskil kazasında bir Sağlık merkezi 
inşa olunup olunmıyacağma dair sorusu cevabı
dır: 

Baskil kazasında bir Sağlık merkezi tesisi Ve
kâletimizin inşaat programına dâhildir. 

Ancak 1959 yılı malî yılı bütçesiyle tahsisat 
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temin olunmadığı cihetle mezkûr Sağlık merkezi 
ihaleye çıkarılamamıştır. 

Bununla beraber, sene sonuna doğru tasarruf 
sağlanabildiği takdirde ihalesi mümkün olacak
tır. 

7. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
in, ilâç fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sualine Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekili I/ûtfi Kırdar'm tahriri ce
vabı (7/561) 

12 . XI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

öz : İlâç fiyatlarının fahiş bir 
şekilde yükselişi hakkında, 

Türk parasının değerinin düşürülmediğinin 
Hükümetçe sarahaten beyan edilmesine göre iiâç 
fiyatlarının en az üç misli artmasındaki sebebin 
ve Türk milletinin sağlığı ve bekasiyle alâkalı 
bu hayati mevzuda ilâç fiyatlarının fakir ve orta 
halli vatandaşlar tarafından tahammül edilebilir 
bir seviyeye düşürülmesi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğünün Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygıyla rica ederim. 

Mardin 
M. Kâmil Boran 

T. B. M. M. 10 . VI . 1959 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2013 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
1 . XI I . 1958 tarih ve 2013 sayılı yazımıza 

ektir : 
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, ilâç 

fiyatlarının düşürülmesi için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair şifahi suali, cevap günü 
olan 5 . VI . 1959 tarihli 77 nci inikatta takrir 
sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizamna
menin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğin
ce, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi Y. 
; Ş | . Kirazoğlu 
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T. C. 

. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 9 . VI . lt>59 
Vekâleti 

Vekil 
Sayı : 707 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K : 2 . XII . 1958 tarih ve 6-335/2013-8615 

sayılı yazıya : 
Mardin Mebusu Kâmil Boran'm «İlâç fiyat

larının düşürülmesi için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair şifahi sualinin cevap günü olan 
5 . VI . 1959 tarihinde hazır bulunmaması sebe
biyle Dahilî Nizamnamenin 155 ııei maddesinin 
birinci fıkrası hükmüne istinaden tahrirî sual 
mahiyetinde addedileceğinden buna ait cevabın 
ilişikte takdim kılındığını saygı ile arz ederim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili 

Dr. Lûtfi Kırda r 

Mardin Mebusu Kâmil Boran'm, ilâç fiyat
larının en az üç misli artmasının sebebi ve 
bunların tahammül edilebilir bir seviyeye düşü
rülmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğü hak- • 
kındaki suali cevabıdır : 

4 Ağustos 1958 tarihli Para Kuru Kararna
mesi muvacehesinde ithalât ve ihracat için ka
bul edilen rejim gereğince tıbbi müstahzarat 
ve ilâç mevadı iptidaiyesinin fiyatlarında bir 
miktar artış vukua gelmiş bulunmaktadır. 

Ancak bütün ilâç fiyatlarında üç misli bir 
artış mevzuubahis değildir. 

Yeni kurulan fabrikalarımız dolayısiyle mem
leketimizde istihlâk edilen ilâçların (yüzde 
doksana yakın) bir miktaTi yerli olarak imal 
edibnektedir. Bu yerli müstahzarlarımız üzerinde 
esaslı tetkikler yapmış bulunuyoruz. 

Bu cümleden olarak son kararlarla iptidai 
maddelere ve ambalaj malzemesine inikas eden 
artışlar yerli müstahzarlarda (;% 100 ile % 80) 
nispetinde iken yapılan incelemeler neticesin
de bu artışı vasati olarak (% 46) nispetine 
kadar indirmek imkânını temin etmiş durumda
yız-

Şimdilik Türkiye'de imal edilmesi mümkün 
olmıyan ve istihlâkimizin, ancak (yüzde onu
nu) teşkil eden yabancı müstahzarlar ise, prim 
dolayısiyle (% 220) bir artış göstermiş bulun
makla beraber vekâletimizce bu hususta! itti
haz edilen tedbirlerle kâr hadlerinin düşürül- | 
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mesi ve gümrük pozisyonlarının değiştirilmesi 
suretiyle bu müstahzarlarda da (% 30) za ya
kın bir ucuzlama sağlanmıştır. 

Son Avrupa seyahatimde memleketimize en 
çok ilâç gönderen (6) fabrika ile temas ettim. 
Bu firmaların Yabancı sermaye Kanununa is
tinaden halen memleketimizde şube ve fabrika
ları bulunmaktadır. 

Takriben (% 10) nunu teşkil eden bu ithal 
ilâçlarının da kısmı azaminin memleketimizde 
yapılması vadini de almış bulunuyorum. 

Bu ilâçların imaline memleketimizde başla
nınca, tabiî olarak yabancı müstahzarların fi
yatlarında mühim bir ucuzlama kaydedilecektir. 

8. — Adana Mebusu Melih Kemal Küçükte-
pepınar'ırı, mebuslara verilmekte olan yıllık se
yahat dövizleri hakkındaki sualine Maliye Vekili 
Hasan Pölatkan'ın tahrirî vecabı (7/557) 

7 . VII . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maliye Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adana 
Melih Kemal Küçüktepepınar 

Hastalık ve resmî vazife ile yapılacak seya
hatler hariç, halen mebuslara verilmekte olan 
yıllık 3 000 liralık seyahat dövizinin, döviz ta
sarrufu ile alâkalı bir tedbir olarak, meni ve ip
tal edilip edilmiyeceği hakkında vekâletçe ne 
düşünülmektedir1? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 10 . VI . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/557 

Maliye Vekâletine 
26 . XI . 1958 tarih ve 1723 sayılı yazımıza 

ektir : 
Adana Mebusu Melih Kemal Küçüktepepı-

nar'm, Mebuslara verilmekte olan yıllık seya
hat dövizleri hakkında şifahi suâli, cevap günü 
olan 5». VI . 1959 tarihli 77 nci İnikadda tak
rir sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizam
namenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gere
ğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayıl
mıştır. 
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Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 

nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi Y. 
t. Kirazoğhı 

8. Haziran 1959 
T. C. 

iMaliye Vekâleti 
Hazine Umum Müdürlüğü 

Vekâlet Kambiyo Müdürlüğü 
Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 5113-80, 24358 

özü : Mebuslara verilen 
seyahat dövizi Hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği 
Yüksek Makamına 

Adana Mebusu Melüı Kemal Küçüktepe-
pmar ' ın; hastalık ve resmî vazife ile yapılacak 
seyahatler hariç, halen mebuslara verilmekte 
olan yıllık 3 000 liralık seyahat dövizinin, 
döviz tasarrufu ile alâkalı bir tedbir olarak, 
meni ve iptal edilip edilmiyeceği hakkındaki şifa
hi sualinin cevabı, Dahilî Nizamnamenin 152 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince aşağıda arz 
ediLmilştir. 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 
14 sayılı Kararın 63 ncü maddesi mucibince 
hastalık, tahsil, muvakkat ve daimî vazife gibi 
maksatlar dışında kalan sair zarurî sebeplerle 
yurt dışına çıkacak kimselerin döviz talepleri, 
döviz durumumuz ve seyahatlerin sebep ve za
rureti göz önünde bulundurularak hassasiyetle 
tetkik edilmekte ve icaba göre döviz tahsis 
olunmaktadır. 

Eu arada, sayın mebusların da resmî vazife 
ve hastalık sebebiyle yapacakları seyahatler dı
şında, tetkik maksadiyle veya sair zaruri se
beplerle yurt dışına çıkmaları icabettiği tak
dirde, Vekâletimize. vâki döviz talepleri ince
lenmekte ve kendilerine döviz tahsisi yapılmak
tadır. 

Bunun dışında Kemal Küçüktepepmar'm so
rularında belirttikleri gibi, resmî vazife ve te
davi seyahatleri dışında, her mebusa yılkk bir 
kontenjan ayrılması, mukannen ve muayyen 
3 000,— liralık seyahat dövizi tahsisi yapıl
ması gibi bir prensip mevcut değildir. 

Bu itibarla yıllık 3 000,— liralık döviz tah

sisinin iptal ve men'i cihetine gidilmesi gibi bir 
mesele de mevzuubahsolamaz. 

Üstün saygılarımla arz ederim. 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

9. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1957 senesinde 
ihracettiği maden hurdalarından temin ettiği 
dövizlere dair sualine Maliye Vekili Hasan Po-
latkan'ın tahrirî cevabı (7/488) 

15 . IV . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda müzaheret buyurıümasını saygı ile rica 
ederim. 

Ankara 
Recep Dengin 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1957 se
nesinde ihracettiği maden hurdalarından temin 
ettiği ve Verdi Limitet ortaklığına devrettiği 
dövizlerden 4 200 isterlin, İstanbul Kambiyo 
Müdürlüğüne vekâletinizin 19 . I I . 1957 tarih 
ve 593505 -133 - 47716 sayılı bir talimatı ile 
mezkûr hurdaların alıcısı bulunan Eastern 
Trades London nammdaki firma lehine Holân-
da'daki bir bankaya devredilmiştir. Bunun se
bebi nedir? Hazine bu miktar dövizden neden 
faydalanamamıştır ? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 9 . V I . 1959 

Hazine Umum Müdürlüğü 
Tediye Muvazenesi ve Döviz 

Tahsilleri Dairesi 
Tediye Muvazenesi Şb. 

Sayı : 57300, 24631 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1957 se

nesinde ihracettiği maden hurdalarından mü-
tehassıl dövizlerden, 4 200 isterlin in mezkûr 
hurdaların alıcısı bulunan Eastern Trades Lon
don firması lehine Holânda'daki bir bankaya 
devredilmesi esbabına mütaallik Ankara Millet
vekili Recep Dengin tarafından B. M. M. Reis
liğine sunulan sual takriri ile ilgili olarak Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadesiyle alı-
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nan 24 . IV. 1959 tarih, 7 - 488 - 3015 -12487 sa
yılı tezkereleri cevabıdır. 

3 . II . 1959 tarih, 6275 sayılı yazımızda da 
ifade edilmiş olduğu veçhile, mevzuubahis dev
re zarfında, Ticaret Vekâletinin 9 . III . 1957 
tarih, 138 sayılı ihraç lisansına istinaden Maden 
Hurdacılığı T. A. §. tarafından Holânda'ya 
3 C00 ton maden hurdası ihracedilmiştir. 

ihracatçı firma ile Holânda'daki alıcı firma 
arasında, malların kalitesi üzerinde ihtilâf çık
mış ve malın % 6 nispetinde evsafa aykırı bu
lunduğunun, gözetme raporiyle tesbit edilmiş 
olduğu, mukavele ve gözetme raporları muva
cehesinde talebin muvafık mütalâa edildiği, is
tanbul Kambiyo Müdürlüğünün 17 . X . 1957 
tarih ve 22471 sayılı yazısiyle vekâletimize bil
dirilmiş olduğu cihetle mezkûr kalite farkına 
tekabül eden 4 200 isterlinin alıcı firmaya iade
sine 19 . XI . 1957 tarih, 593505-133-47716 
sayılı yazımızla izin verilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet ıttılalarına saygı ile arz olunur. 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

10. — Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın, 
Erzincan'a tahsis edilen kömürün artırılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine Sana
yi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî ce
vabı (7/542) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla rica ederim. 

Erzincan 
Rauf Bayındır 

Soru : Erzincan şehrinde vatandaşlara yılda 
300 kilo kok kömürü tevzi edilmektedir. Kışı ol
dukça sert ve uzun geçen bu bölgede ev başına 
en aşağı bir ton kömüre ihtiyaç olduğundan, tah
sisin 6 000 tona çıkartması hususunda ne düşü
nülmektedir? 

T. B. M. M. 
Uumi Kâtipliği 22 . V . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
No: 7/542 

Sanayi Vekâletine 
19 . XI . 1958 tarih ve 2032 sayılı yazımıza 

ektir : 

6.1959 O : 1 

I Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın, Erzin
can'a tahsis edilen kömürün artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair olan şifahi suali, ce
vap günü olan 15 . V . 1959 tarihli 68 nci İni
kadında takrir sahibi hazır bulunmadığından Da
hilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş 
sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 8 . VI . 1959 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Genel: 1/172 

özü: Bir yazılı soru ce
vabı hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına 
22 . V . 1959 T... 7/542 - 2032 - 8673 sayılı ya

zınıza : 
Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın Erzin

can'a tahsis edilen kömürün artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair olup, cevap günü soru 
sahibinin Mecliste bulunmaması dolayısiyle Da
hilî Nizamname gereğince yazılıya inkilâbetmiş 
bulunan sorusu cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti V. 

S. Ataman 

Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın bilâhara 
yazılıya inkilâbetmiş bulunan 14 . XI . 1958 
tarihli şifahi sual takriri cevabı : 

Sual : 
Erzincan şehrinde vatandaşlara yılda 300 

kilo Kok kömürü tevzi edilmektedir. Kışı oldukça 
sert ve uzun geçen bu bölgede ev başına en aşağı 
bir ton kömüre ihtiyaç olduğundan, tahsisin 
6 000 tona çıkarılması hususunda ne düşünül
mektedir? 

Cevap : 
Bilindiği üzere, Kok kömürü sanayiin mühim 

bir hammaddesini teşkil etmektedir. Gerek bu 
ı husus ve gerekse memleketimizde mevcut Kok kö

mürü imal tesislerinin aded ve kapasitelerinin 
I mahdut bulunuşu muvacehesinde, elde edilen 
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Kok kömürlerinin tercihan smai maksatlara tah
sisi ve bunu mümkün kılmak üzore beytî teshin 
işlerine tahsis olunan Kok kömürü miktarının 
azaltılması çarelerine tevessül edilmektedir. 

Nitekim geçirdiğimiz teshin devresinde büyük 
şehirlerimizdeki beytî ihtiyaçlara ayrılan Kok kö
mürü miktarlarının % 10 nunun Linyit veya Bi-
riket kömürleriyle tebdili şeklindeki tasarruf ted
birlerine gidilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Hâl böyle iken ve memleket sanayiinin ve bil
hassa hiçbir yakıtla çalışamıyacak olan döküm 
sanayiinin Kok kömürü taleplerinin devamlı 
olarak artmakta bulunması ve yukarda arz edil
diği veçhile Kok kömürü istihsal kapasitesinin 

1959 C : 1 
mahdut bulunması karşısında, Erzincan vilâyeti
ne tahsis olunan senelik 2 000 tonluk kontenja
nın artırılması mümkün görülememektedir. 

Buna mukabil Erzincan'a istendiği kadar Lin
yit verilebilecektir.* 

Geçen kış devresinde Erzincan'a yapılan tah
sisler ite sipariş ve teslimat mikatrları aşağıda 
gösterilmiştir : 

Kömürün cinsi Kontenjanı Sipariş Teslimat 

Kok 
Taş 
Linyit 

2 000 
1 100 
0 300 

2 000 
1 100 

2 000 
1 100 

TASHÎH 

78 nci inikat Zabıt Ceridesinin 588 nci sayfasının 2 nci sütununun sonunda bulunan nottaki 
321 rakamı 320 olacaktır. 
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Maarif Vekaleti kuruluş kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yüksek 

îslâm enstitüleri) içân kadro eklenmesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özeoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 

A. za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
313 

: 313 
0 
0 

276 
21 

[Kabul edenler] 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen * 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Fethullah TaakesenH» 
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek 
TTasan Pnln tiran 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
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îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Sanıih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan [ 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
I^azhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinan oğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kır d ar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 

Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

Sadettin Yalım 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlı 
Ahmet ihsan Gürsoy 
trfan Haznedar 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

• 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NIuDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Seiâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 

•TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Sabri Dilek 
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Fikri Karanis ' 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Eamoğlu 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Bronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Beye iştirak etmiy enler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Hıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer (I.) 
Mustafa Öztürk (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpınar, 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 

Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail İnan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

BALIKESİR 
Ali ileri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa î>»uri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat (1.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçâoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GÜMUŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Âda 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli (I.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş (I.) 
Hüsamettin Giray 
Mehmet Gürpınar 
Mithat Perin (I.) 
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Celâl RamazanoPu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMIR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Sadık Giz 
Ekmel Kavur 
Kemal Serdaroğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş, 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (I.) 
Mehmet Ali Ceylân (I.) 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

t : 79 10. 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmü SürenkÖk 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur (1.) 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 

M ARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

. 1959 0 : 1 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 

SHRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 

Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (t.) 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
do 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıeı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak (I.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdebayrak 
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[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

21 
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5950 sayılı Uçuş tazminatı hajkkmdaki Kanunun birinci maddesinin (a) ve (ty) fıkralariyle 3 ncii, 
6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadili ve mezkur kanuna iki muvakkat madde eklenmesi hakkın

daki Kanuna verilen reylerin neticesi j 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 

Âza adedi 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
310 
310 

0 
0 

27Q 
21 

[Kabul edenler] 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Müeteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

EITLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 

İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen • 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Oöknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
Ayşe öünel 
Rüştü Güneri 
M.Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 

î : 79 10* 6 
»Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut" Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

.1959 O : 1 
KIRKLARELİ 

Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağmaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker • 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 

Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIÎRD 
Suat Bedük 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
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Zeki Erataman 

TRABZON 
Selâhattin Karayavıız 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki .Ramoğlu 
îsmail Şener 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 

ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurbân 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
AFYON KARAHlSAR 
Arif Denıirer (î.) 
Mustafa öztürk (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 

Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
ÎLyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karaeagil 
Recep Kırım 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp 
kartal 
Emin Kalafat (1.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sıriı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Rs.) 
Niyazi Soydan 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Sedat Çetintaş (1.) 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Mehmet Gürpınar 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
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Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Ekmel Kavur 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim îlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (I.) 
Mehmet Ali Ceylân (t) 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

î : 79 10. 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsâlan (1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Hikmet Bayur (1.) 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan. 
Münir, Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 

. 1959 C : 1 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

SÜRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğh 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 

Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (I.) 
Fikri Karanis 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
t. Etem Karakapıcı 
E. Mahmud Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak (1.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 



î : 79 10.6.1959 0 : 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

3 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

21 

mmpt 



I : 79 10.6.1959 O : 1 
6123 sayılı Kanunaj bir ek madde ilâvesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610. 
309 
309 

0 
0 

280 
21 

[Kabul 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖIL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BITLÎS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

edenler] 
BURDUR 

Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Y-lmaz 

"ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rarih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dcdelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Alî Ocak 
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Nedim Ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlıı 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Muhlis Erdener 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

t : 79 10. 
ÎZMÎR 

Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Gizs 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan • 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
3sman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

.1959 C : 1 
KONYA 

Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Samı Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özşirş'in 
thsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

? 

Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikıi Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 



î : 79 10.6.1959 C : 1 
TRABZON 

Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 

ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlıı 
Osman Turan 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Atıf Benderlioğlu 
Sefer Bronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğliı 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yümaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer (1.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eceyit-
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 

ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğîu 
Ali ileri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BÎLEölK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuymncu 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (I.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
-Vn.bit Ural 

Fatin Rüştü Zorlu (V.) 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Bari as 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yal çın alp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Kemal Erdem 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
ismail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Âltmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müfligil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 

Hasan Numanoğlu 
Münip özer 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadir beyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Araî 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğhı 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş (I.) 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Enver Kaya 
Mithat Perin (I.) 
Yusuf Salman 

- 703 — 



İbrahim Sevel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur (t.) 
Rauf Onursal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sıra Atalay 
Şemsettin Atam a 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İlasını îlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Se fvet Hacıpaşaoğl u 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 

î : 79 10 . 6 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevi'ik Ünsalan (t.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sam et, Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur (î.) 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Mnsret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
M'ehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlıı 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rit'at Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Gül ey 
Şevket Koksal 
Zeki Kunirulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 

1959 C : 1 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RÎZE 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlıı 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Şükrü Uluçay 

SllRD 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Koeabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 

Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arşları Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıc. 
E. Mahmut Karaknrt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ur al 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak ( t ) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 
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t : 79 10.6.1959 Ö : İ 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 

1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yoz<?ad 

i 
1 
1 

21 

• »e 



î : 79 10.6.1959 C : 1 
6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (G) 
fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanuna verileıv reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Gani GuL-aoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecıt Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşei j 

A z& adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
308 
308 

0 
0 

281 
21 

[Kabul edenler] f 
1 AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Gevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yüranü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nnsrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 1 

1 Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar ' 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ham di Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğli! 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Kihtekçi 
Kemâl Terzioğlu | 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğîu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topeuoğlu 
"Mustafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 
Halü Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Haınit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdİk 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Mucip Kemalyeri 
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Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Neelâ Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batnr 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakki Kurmcl 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

.1969 C : 1 
I Nüzhet Unat 

Sadettin Yalım 
KONYA 

Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 

I Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer-Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
tbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
I Samet Ağaoğlu 

Sezai Akdağ / 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nafiz ICörez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarea 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri #zsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğhı 

i M U Ş 
1 Şemsi Ağaoğlu 
I Şefik Çağlayan 
: Giyasettin Emre 

I NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

I Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Haraza Osman Erkan 
Baha Hun 

I Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

I Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 

I Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SltRD 
t Suat Bedük 
i Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
I Nusret Kuruoğlu 
i Ömer özen 
i Hamdi Özkan 
I Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

I Zeki Erataman 

TRABZON 
I Selâhattin Karayavuz 
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Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah A km 

' Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 

Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reye iştirak etmiyenler] 

O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Raınoğlu 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San ' 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer (I.) 
Mustafa Öztürk (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlıı 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 

ibrahim îmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
ibrahim Saffet Om ay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali ileri 
Mücteba Iştırı 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mastafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumeu 
Salâhaddin Karaeagil 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alpkar-
tal 
Emin Kalafat (I.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

i Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

i Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

I ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Hüseyin Ülkü (î.) 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mustafâ Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügif 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

I ERZÎNOAN 
I Rauf Bayındır 

Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Abidin Potu oğlu 

GAZIANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

[ Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlıı 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koral tan (Es.) 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicu/n, 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetiııtaş (I.) 
Muhlis Erden er 
Hüsamettin Giray 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Al eksandros Hacopulos 
Enver Kaya 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Mıgırdıç Şellefyan 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 
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ÎZMÎR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (t.) 
Ekmel Kavur 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Ataiay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekiv Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (I.) 
Mehmet Ali Ceylân (I.) 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopurpğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
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Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur (I.) 
Semi Ergin 
Sadi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muamme" Tekin 
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Atıf Topaloğlu 
Hiisrev Yürür 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Muharrem Tansel 

SÎVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever , 
Nazmi Yaraş 
Alım et Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin G ençl er 
Ahmet Ispirli 
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Şalıap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğiu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

• Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (I.) 
Fikri Karanis 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydm 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Ataiay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. E tem Karakapıcı 
E. Mahmut K'arakurt 
Abdullah Köksel 
Abdıırrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak (1.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 
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[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

0 

1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
tstanbnl 
Kastamonu 

1 
1 
2 
l 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

21 

»-»-« ..<... 

T. B. M. M. Matbaam 



S. SAYISI : 298 
Millî Müdafaa Mükellefiyeti hakkındaki 3634 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 

Dahiliye encümenleri mazbataları (1 /283) 

T. c . - - ' : . • ~ : -
Başvekâlet 19 . XII . 1958 

Kanunlar ve Kararlar ~ ' ' î . 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-810/3370 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
4 . XII . 1958 tarülıinde kararlaştırılan 3634 sayılı Millî Müdafa Mükellefiyeti Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

«Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lağvı hakkındaki» 2295 nu
maralı Kanunla; belediye teşkilâtı olan" yerlerde mevcut muhtar ve ihtiyar heyetleri 1 Ocak 1934 
tarihinden itibaren lâğvedilmiş ve 30 Mayıs 1926 tarih 872 No: lu «Tedariki Vesaiti Nakliyei As
keriye» ve 2 Haziran 1929 tarih ve 1506 numaralı «Tedariki Vesaiti Nakliye komisyonlarının su
reti teşekkülü» hakkındaki 'kanunlara tevfikan muhtarlara mevdu vazifelerde, bu kanunlar gere
ğince tanzim edilip 14 . XII . 1933 tarih ve 15436 sayılı Kararname ile meriyete giren nizamna
menin 6 neı maddesi uyarınca her mahalle ahalisinden belediyece intihabedilecek bir belediye 
memuruna devredilmişti. 

3634 numaralı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun tanzim ve tedviri sırasında şehir ve ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri hali teşekkülde bulunmadığından, bunlara tahmili 
gereken mezkûr kanuna ait bâzı vazifeler, mafhalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin infikâki sebe
biyle yukarda ismi geçen belediye memurlarına tevdi edilmişti. 

Bilâhara çıkartılan 4541 sayılı «Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair Kanunla» şehir ve kasabalarda kurulu veya kurulacafk olan mahallerde, yeniden muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşekkül ettiğinden 3634 numaralı Kanunla belediye memurlarına tahmil 
edilmiş bulunan vazifelerin şehir ve kasabalardaki muhtar ve ihtiyar heyetlerine devri, bu vazi
felerin mahiyeti icabı ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin daha taammüm etmiş bir mües
sese olmaları sebebiyle lâzım ve zaruri görülerek 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanu
nunun 25, 28, 52, 76 ncı ve 4112 sayılı Kanunla muaddel 27 nci maddelerinin tadili maksadiyle 
ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Devre : XI 
içtima : 2 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MUM Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/283 
Karar No. 22 

24 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti hakkındaki 3631 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası ilgili vekâlet temsilcilerinin de 
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi: 

Hükümet lâyihasının mucip sebepleri eneü-
menimizce de yerinde mütalâa edilerek lâyihanın 
aynen kabulüne ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Kiyasete sunulur. 
Milî Müdafaa Encümeni 

Reisi M, Muharriri 
Nevşehir tçel 
Z. Ûner Y. Karabulut 

Kâtp 
Muş 

£. Ağaoğlu 

tzmir 
F. Ucan er 

Erzurum 
M. Zer en 

Konya 
İshak A. Akdağ 

Tunceli 
^4. Bora 

İstanbul 
T. Yazıcı 

Tekrdağ 
N. Aknoz 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye, Encümeni 

Esas No : 1/283 
Karar No : 31 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa mükellefiyeti hakkındaki 
3634 sayılı Kanunun 'bâzı maddelerinin tadiline 
dair elan kanun lâyihası, alâkalı vekâlet mü-
meösilleriınin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerek kanun lâyihasının esbabı mueilbesin-
de ve gerekse Millî Müdafaa Vekâleti mümessili 
tarafından serd olunan fikir ve mütalâalara en-
cümenimizce de iştirak olunarak Hükümetçe 
hazırlanan metin aynen kaibul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Riyasete sunulur, 

Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 
Edirne Ytozgad 

R. Nasuhioğlu ö. L, Erzurumluoğlu 

M. Muharriri 
Samsun 
E. Anıt 

Balıikesir 
F. Ocak 

Denizli 
T. Bahadır 

Kütahya 
M. ÖzkefeU 

Samsun 
İV. Vlusoıj 

30. V . 1959 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Yalım 

Çorum 
K. Erdem 

Kırşehir 
Ö. Canatan 

Kütahya 
E. Topaler 

Tofcad 
D. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

( S . Sayısı : 298 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3634 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun 25, 28, 52, 76 ncı mad
deleriyle 4112 sayılı Kanunla muaddel 27 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Tahrire tâbi nakil vasıtaları
nın başkalarına satılması veya her hangi bir 
sebeple elden çıkarılması halinde on gün içinde 
sahipleri t mahalle veya köylerde muhtar ve ih
tiyar heyetlerine, muhtar ve ihtiyar heyetleri 
de 28 nci maddede yazılı müddet zar
fında tasdikli bir liste halinde Millî Mü
dafaa Mükellefiyeti komisyonlarına bildirmeye, 
alanlar da mahalle veya köylerde aynı makam
lara kaydettirmeye mecburdurlar. Bu sonuncu
lar daha evvel diğer bir mahalde elden çıkarıl-
mışlarsa o mahaldeki salahiyetli makamlara yaz
dırırlar. Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri hazarda tahrir işlerinin ve seferde Millî 
Müdafaa mükellefiyeti işlerinin vaktinde ve 
doğru olarak yapılmasını takibetmeye ve kanu

nun dışında hareket edenleri komisyonlara ha
ber vermeye mecburdurlar. 

Madde 28. — Köy ve mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri, 27 nci madde mucibince ken
dilerine bildirilen mıntakalardaki nakil vasıta-
rmın değişikliklerini mahalleri Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti komisyonlarına her üç ay nihaye
tinde bildirmeye mecburdurlar. 

Madde 52. —- Birinci maddede yazılı hal
lerde her türlü sanayi müesseseleri işletenler 
askerî ihtiyaçları temin için bütün eşhas, te
sisat ve iptidai maddeleriyle bütün mahsul ve 
mamullerini tebliğ olunacak bir Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti emri üzerine ciheti Askeriye em
rine vermeye ve işletmeye mecbur tutulabilirler. 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti ne kadar de
vam ederse etsin, müesseseleri işletenler ciheti 
askeriyenin müsaadesi olmadıkça mükellefiye
tin tatbik olunduğu hiçbir şeyi harice veremez
ler. 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti tatbik edilen 
müesseselerde istihdam vasıtalarının kifayetsiz
liği halinde bu noksan hariçten Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoliyle tedarik olunur ve şu hal
de ciheti askeriye müessesenin tamamına veya 
bir kısmına el koyarak tamamlanan vasıtalarla 
işleteceği gibi kısmen veya tamamen başka bir 
mahalle nakil veya diğer bir istihsal için de 
istimal edebilir. Ancak, el koymadan evvel iş
letenler veya mümessilleri ve bunlar bulunmaz
sa bağlı bulunduğu veya en yakın muhtar ve 
ihtiyar heyeti huzurunda müessesede mevcut 
bütün tesisat, malzeme ve mahsullerin stokları 
bir deftere yazılarak tesbit ve ziri sayımda bu
lunanlara imza ettirilir. Bu defterin bir sureti 
mal sahibine verilir. 

Ciheti askeriye, müesseseyi işlettiği müd
detçe askerî işlere mâni olmamak üzere mües
sese sahibi çalışmasına devam edebilir. 

Madde 76. — 6, 7, 8 nci fasıllarda yazılı mü
esseseler ve emvali ile 9 ncu fasılda yazılı eş
yadan Millî Müdafaa Mükellefiyeti tatbik edi-

Madde 25. — Tahrir heyetleri senede bir 
defa, erlerin yoklamaları zamanında merkeze 
gelen köy ihtiyar heyetlerinin seçeceği adamları 
ve merkezde muhtarları komisyona çağırarak 
bütün nakliye vasıtaları hakkında verecekleri 
son malûmatı tahrir defterine adedi fazla olan
lar başa geçirilmek üzere kayıt ve işaret eder
ler. Tahrir heyetleri o sene Ocağın birinde yaş 
itibariyle Millî Müdafaa Mükellefiyeti tatbikine 
elverişli olan hayvanlardan at, iğdiç ve kısrak
larda 4 - 15 (dâhil) ve katırlarda 4 - 20 (dâ
hil), eşeklerde 4 - 15 (dâhil), manda ve Öküz
lerde 3 - 12 (dâhil), develerde 4 - 15 (dâhil), 
yaşında olanlarla 3 yaşma dâhil) kadar olan 
tayların tahrir, tetkik ve tasnif işlerini yapar
lar. 

öküz cinsinden çift hayvanı yazımlarında 
ikiden fazla hayvan sahipleri deftere hayvan
ları adedine göre, baştan itibaren sıra ile yazı
lırlar. îki hayvan sahipleri arasında sıra kur'a 
ile tâyin olunur. 

Hayvanların yaşları doğdukları senenin Ocak 
ayının birinci gününden başlar. 

(S . Sayısı : 298) 
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lenlere el koymadan evvel bunları işletenler 
veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa bağlı 
olduğu veya en yakın muhtar ve ihtiyar heyeti 
huzurunda mevcut tesisat, malzeme ve mamul 
ve mahsuller bir deftere yazılarak tcsbit ve ziri 
sayımda bulunanlara imza ettirilir. 

/ 
Bunun bir sureti komisyona, bir sureti de 

alâkalıya verilir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 

meriyete girer. 

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

4 . XII . 1958 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurianoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
İT. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
//. Hüsman 

Münakalât Vekil i 

Sanayi Vekili Bas. • Yay. ve Tıırz Vekili 
_._ s. Somuncuoğlu 

İmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

S. Ataman 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırçlar 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

»e-« 

(S . Sayısı : 298) 



S. SAYISI : 308 
2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Sanayi ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1 339) 

T. C. 
BaşvekâUt 21 . II . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 858/555 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 18 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Etibankm teşkilât ve vazifelerini gösteren 2805 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle Bankacılık 
muamelelerinin ancak kendi kurduğu veya iştirak ettiği sanayi ve ticaret müesseselerine inhisar et
tirilmiş bulunmakta idi. 1935 yılında tedvin olunan kanunun mevzuubahis maddesi, Bankanın ku
ruluşundan 20 yıl sonra, 1955 yılında, yürürlüğe konan 6590 sayılı Kanunla kaldırıldıktan sonra 
Etibankm bankacılık muameleleri hacmi artırılmış, yalnız müesseselerini ve iştiraklerini finanse eden 
banka hüviyetinden çıkarak bütün madencilik, ticaret ve sanayi hayatına şâmil bankacılık muamele
lerine ve mevduat kabulüne başlamış bulunmaktadır. 

Etibankm Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu gibi teşekküllerin Finansman Bankası haline geti
rilmesi dolayısiyle de bankacılık hizmetlerinin daha. şümullü bir hal almış olduğu da kayda değer. 

Esasen kesif olan idari, malî ve teknik vazifelerine ilâveten bankacılık işlerinin genişletilmiş ol
ması 'dolayısiyle 2805 sayılı Teşkilât Kanununun 12 nci maddesinde derpiş edilen banka işlerinde mü
tehassıs bir aded Umum Müdür muavininin idari ve malî işleriyle birlikte bankacılık işlerini de ted
viri genişliyen iş hacmi muvacehesinde imkânsız bir hal aldığından 12 nci madde hükmü değiştiri
lerek, bir muavinlik daha ilâvesi suretiyle Umum Müdürün âzami 4 muavini bulunabileceği derpiş 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 2805 sayılı Kanunun mevzuubahis 12 nci maddesi esasen 3460 sayılı Kanunun bâ
zı maddeleriyle de kısmen tadile uğramış bulunduğundan maddeye bu bakımdan da bir ahenk veril
mesi iktiza etmektedir. Ezcümle 2805 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde idare Meclisi azalarından 
birisinin Umumi Heyet tarafından seçileceği yazılıdır. Halbuki 3460 sayılı Kanunun 14 neü maddesi 
hususi kanunlarında Umumi Heyet tarafından seçileceği gösterilen îdare Meclisi azasının Hükümetçe 
tâyin edileceğini âmirdir. 

Etibanktan sonra hususi kânunla teşekkül eden birçok banka ve kurumların teşkilât kanunların
da umum müdür ve muavinlerinin yüksek tahsil görmüş meslekî bilgi ve ihtisas sahibi kimseler ol
masa hakkında kayıtlar bulunduğu halde Etibank Kanununun değiştirilmesi mevzuubahis 12 nci mad
desi bu hususta sâkittir. Maddenin bu sebeple de tadili iktiza eylemektedir. 

Yukarda arz olunan sebeplere müsteniden ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Devre : XI 
İçtima : 2 
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Sanayi Eciimeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sanayi Encümeni 
Esas No : 1/339 
Karar No : 14 

29 . V . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Encümcnimzce havale edilen «2805 sayılı Eti-
bank Kanununun 12 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası» alâkalı Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edil
di : 

Hükümetin esbabı mucibesinde belirtildiği 
veçhile, Etibankm kesif olan idari, malî ve tek
nik vazifelerine ilâveten bankacılık hizmetleri
nin daha şümullü bir hal almış olması dolâyısiy-
le 2805 sayılı Teşkilât Kanununun 12 nci madde
sinde derpiş 'edilen banka işlerinde mütehassıs 
bir iaded umum müdür muavinin idari ve malî 
işlerle birlikte bankacılık işlerini de tedviri geniş 
liyen iş hacmi muvacehesinde imkânsız bir hal 
aldığından, 12 nci madde tadil edilerek bir mua
vinlik daha ilâve suretiyle 4 muavinliğe çıkarıl

masını derpiş leden kanun lâyihası encümenimiz-
ce de uygun ve yerinde görülerek ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havelesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Sanayi Encümeni 
Zonguldak 

8. Basol 

Afyon K. 
0. Uygun 
Diyarbakır 

H. Z. Tiğrel 

Reisi 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

/. Alt ab ev 

M. Muharriri 
Zonguldak 

C. Z. Aysan 

Bolu 
K. Kocaeli 

Giresun 
T. İnanç 

Kayseri 
Ö. Başeğmez 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/339 
Karar No. 121 

3 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Sanayi Vekâle
tince hazırlanan ve Meclisi Âliye arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
21 Şubat 1959 tarihli ve 71 - 858/555 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Sanayi En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere Etibank'm kesif olan ida
ri, malî ve teknik vazifelerine ilâveten banka
cılık işlerinin de genişletilmiş olması dolayı-
siyle 2805 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 
adedi tesbit edilmiş olan Umum Müdür Muavi
nine, bankacılık işleriyle meşgul olmak üzere 

bir Umum Müdür Muavini daha ilâvesini temin 
ve İdare Meclisi Reis ve azaları ile Umum Mü
dür ve Umum Müdür muavinlerinin haiz olma
ları lâzımgelen vasıflarının tâyini maksadiylc 
ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyihanın birinci maddesiyle tadil olunan 2805 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi metnine, idari 
muavinlerden en az birinin bankacılık işleriyle 
meşgul olması hakkında bir hüküm ile İdare 
Meclisi Reis ve azaları ile Umum Müdür ve Umum 
Müdür muavinlerinde aranılacak vasıflar ara
sına hukuki ehliyet de ilâve edilmek suretiyle 
madde kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 308 ) 
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üfütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi veç

hile aynen kabul olunan kanun lâyihası Umu
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Muğla 

N. Özsan 

Afyon K. 
JV. Topcuoğlu 

Balıkesir 
M. H. Timurtas 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â.'Ülgen 

Bolu 
8. Bilir 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. îslânıoğlu 

Nevşehir 
İV. önder 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Diyarbakır 
H. Turgut 

istanbul 
İV. Kuşan 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Rize 
/. Akçal 

G-azianteb 
E. Cenani 

İzmir 
D. Akbel 
Manisa 

S. Mihçıoğlu 
Rize 

M. Önal 
Sinob 

ö. Özen 
Zonguldak 
H. Timur 

HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

:2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2805 sayılı Etibank Kanunu
nun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 12. — Etibank; Umum Müdürü de 
dâhil olduğu halde, bir Reis ve dört azadan mü
rekkep beş kişilik bir idare Meclisi tarafından 
idare olunur. 

Umum Müdürün âzami dört muavini bulu
nur. 

idare Meclisi Reis ve âzalariyle Umum Mü
dür ve muavinlerinin yüksek tahsil görmüş ve 
vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için Ban
kanın iştigal mevzulariyle alâkalı malî, iktisadi, 
teknik işlerden en az biri üzerinde tecrübe ve 
ehliyet sahibi bulunmaları teknik muavinlerin 
ise yüksek mühendis olmaları şarttır. 

idare Meclisi Reisi ile, azadan ikisi ve Umum 
Müdür ile muavinleri Sanayi Vekâletinin, l.-ir 
âza da Maliye Vekâletinin inhası üzerine icra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilir. 

Reis ve azaların (Umum Müdür hariç) hiz
met müddetleri üç yıldır. Müddeti bitenler ye
niden tâyin edilebilirler. Müddetlerini doldur
madan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar 
ayrılanların müddetlerini tamamlarlar.» 

Umum Müdür muavinleri idare Meclisi top
lantılarına rey vermek şartiyle iştirak edebilir
ler. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2805 sayılı Etibank Kanunu
nun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 12. — Etibank; Umum Müdürü de 
dâhil olduğu halde, bir reis ve dört azadan mü
rekkep beş kişilik bir idare Meclisi tarafından 
idare olunur. 

Umum Müdürün dört muavini bulunur. 
idare Meclisi Reis ve âzalariyle Umum Mü

dür ve muavinlerinin yüksek tahsil görmüş ve 
vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için ban
kanın iştigal mevzulariyle alâkalı malî, iktisadi, 
hukuki, teknik işlerden en az biri üzerinde tec
rübe ve ehliyet sahibi bulunmaları, idari mua
vinlerden en az birinin bankacılık işleriyle 
meşgul olması, teknik muavinlerin ise yüksek 
mühendis olmaları şarttır. 

idare Meclisi Reisi ile, azadan ikisi ve Umum 
Müdür ile muavinleri Sanayi Vekâletinin, bir 
âza da Maliye Vekâletinin inhası üzerine icra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilir. 

Reis ve azaların (Umum Müdür hariç) hiz
met müddetleri üç yıldır. Müddeti bitenler ye
niden tâyin edilebilirler. Müddetlerini doldur
madan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar 
ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

Umum Müdür muavinleri idare Meclisi top
lantılarına rey vermemek şartiyle iştirak edebi
lirler. 

(S. Sayısı : 308 ) 
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Hü. 

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

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

18 . I I . 1959 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. Yay. ve Tur. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 

Çalışma V. V. 
H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
M. Menderes 
Hariciye VeMli 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
Dr. N. Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Ktrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

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

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

*>*m<i 

( S . Sayısı : 308 ) ' 
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5123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/227) 

T. C. 
Başvekâlet 11 . X . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -769/2755 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan-ve Yüksek Meclise takdimi lera Vekilleri Heyetince 
21 . VIII . 1958 tarihinde kararlaştırılan 5.123 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun 
lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulduğunu saygılaımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

~ ESBABI MUCİBE 

Türkiye Hükümeti ile Amerika BÜrleşifc Devletleri Hükümeti taraşında 12 Temmuz 1947 tarihin
de imzalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım hakkındaki Anlaşma» nın tasdikine mütedair 5123 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre mezkûr Anlaşmaya tevfikan alınacak paralar ve Devlete mal 
edilecek ayıniarın kıymetleTİi bir taraftan gelir bütçeline gelir, diğer taraftan Bütçe kanunlarına 
bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili kısımlarında açılacak özel bölümlere ödenek kaydedilmektedir. 

Bilâhara 6370 »ayılı Kanunla tesdÜk edilen 1 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın 3 ncü maddesi ge
reğince Amerikan askerî yardım programından verilmiş bulunan ve bidayette tahsis edildikleri 
maksatlar uğrunda istimallerine lüzum kalmamış teçhizat ve malzemenin münasip şekfilde kullanıl
mak üzere Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine iadesini sağlamak maksadiyle gerekli usuller 
tesis edileceği tesMt edilmek suretiyle 5123 sayılı Kanunun 2 ne'i maddesinde derpiş olunan hu
susa mübayin bir vaziyet tahaddüs etmiştir. Esas'en Muhasebei Umumiye Kanununun hükümleri 
muvacehesinde Devlet emvaline intikal elden bu teçhizat ve malzemenin kanun ısdar olunmadan 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine iadasine imkân yoktur. 

Yekdiğerine mübayin bu hükümleri telif etmek ve tahsis edildikleri maksatlar uğrunda isti
mallerine lüzum kalmamış olan teçhizat ve malzemeyi Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
iade ederek yerine yeni ve zamanımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek olanlarının ikamesini sağ
lamak ve hu suretle ordumuzu en modern malzeme île mücehhez bulundurmak için, karşılıkları 
ödenmek şartiyle verilmiş malzeme ve teçhizatın dışında kalan ve Amerika BNteglk Devletleri Hü
kümetince Türkiye ve Yunanistan'a yardım edilmeline mütedair Kanun gereğince verilmiş bulu
nan teçhizat ve malzemeden bidayette tahsis edildikleri maksatlar için kullanılmalarına imkân 
kalmıyanlann Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine iadesi hususunda tcra Vekilleri Heyetine 
salâhiyet verilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Yukarıda 'belirtülen hususlar muvacehesinde ilişik kanun AııhSası hıaizıpl^nmıştır. 
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Hariciye Encümeni Mabatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 
Esas No. : 1/227 

Karar No. : 19 

W . / / . 1959 

Encümenimize havale buyurulan 5123 sayı
lı Kanıma bir madde ilâvesine dair kanun lâ
yihası alâkalı vekâletler mümessilleri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde izah 
olunduğu üzere 6370 sayılı Kanunla tasdik edi
len 1 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın 3 neü 
maddesinde Amerikan Askerî Yardım Progra
mınca verilmiş ve bidayette tahsis edildikleri 
maksatlarla istimaline lüzum kalmamış bulu
nan teçhizat ve malzemenin Amerika Birleşik 
Devletlerine iadesini sağlamak maksadiyle ge
rekli usullerin tesbit olunması derpiş edilmiş 
bul un m aktadı r. 

Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri ge
reğince Devlet emvaline intikal eden bu teçhi
zat ve malzemenin hususi kanun ısdar olunma
dan iadesine imkân yoktur. 

Yukarıda ifade olunduğu üzere bu kabil 
malzeme ve teçhizatın iadesi anlaşma ahkâ
mından olduğu gibi iadenin gecikmesi, ordu
muzun kullanılmıyan bu malzeme ve teçhizat 
yerine dailıa modernlerini alma imkânını da 
güçleştirmektedir. 

Gerek tezatlı hükümleri telif etmek, ge
rekse anlaşma hükümlerinin süratle tatbikini 
temin eylemek gayesiyle sevk edilmiş bulunan 

Yüksek Reisliğe 

kanun lâyihası encümenimizce de yerinde gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encüme
nine sevk edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı 
ile sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi 

İzmir 
M. Çavuşoğlu 
Kâtip Adana 

Amasya Muhalifim 
/. Olgaç H. Eroğlu 
Bilecik Bursa 

E. Çolak N. t. Tolon 
Çorum Çorum 

S. Baran K. Terzioğlu 

Bu M. Muharriri 
İzmir 

/. Sipahioğlu 
Antalya 
B. Onat 

İzmir 
N. Pınar 
Manisa 

H. Bayur 
Niğde 

Ş. R. 8oy er 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Manisa 

C. Şener 

Sivas 
N. Çubukçu 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale 

N. F. Alpkartal 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Esas No. 1/227 

Karar No. 28 Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan 5123 sayılı 
Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâyi
hası alâkalı vekâletler mümessillerinin de işti
rakleriyle tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun lâyihasının mucip sebepler kısmında 
serd edilen hususlar encümenimizce de yerinde 
görülerek encümenimizce kanun lâyihasının ay
nen kabulüne ittifakla karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
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Çankırı 
A. K. Barlas 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Manisa 
8. Ağaoğlu 

Nevşehir 
M. H. Ürgüblü 
Sakarya 

H. O. Erkan 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
E. îmer 

Giresun ' 
B. Bozbağ 

15 . IV . 1959 

buyurulmak _ üzere 
Millî Müdafaa En. 

Nevşehir 
Z. Üner 

Kâtip 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Giresun 

8. Alüncan 
Konya 

/. A. Akdağ 

Yüksek Riyasete sunulur. 
Reisi 

Elâzığ 
C. Dora 

İstanbul 
T. Yazıcı 

M. Muharriri 
İçel 

Y. Karabulut 

Erzurum 
M. Zeren 

İzmir 
F. Uçaner 

Tekirdağ 
N. Aknoz 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 3 . VI . 1959 
Esas No. 1/227 
Karar No. 122 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 12 Tem
muz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Tür
kiye'ye yapılacak yardım hakkındaki Anlaşma» 
nın tasdikine dair 5123 sayılı Kanuna bir mad
de ilâvesine dair Millî Müdafaa Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
11 . X . 1958 tarihli ve 71 - 769/2755 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Hariciye 
ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları ile 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Millî Müdafaa ve Hariciye Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere 6370 sayılı Kanunla tas
dik edilmiş bulunan 1 Ocak 1952 tarihli An
laşmanın 3 ncü maddesinde tesbit edilen esas 
mucibince, Amerikan Askerî Yardım Progra
mınca verilmiş ve bidayette tahsis edildikleri 
maksatlarla kullanılmalarına lüzum kalmamış 
olan teçhizat ve malzemenin Amerika Birleşik 
Devletlerine iadesini temin maksadiyle ihzar ve 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerde Hükümet mümessillerinin 
verdikleri mütemmim izahattan da anlaşıldığı 
üzere, teçhizat ve malzemenin iadesi Anlaşma 
hükümleri icabı olduğu, iadenin gecikmesi, or
dumuzun kullanılmıyan bu malzeme ve teçhi
zat yerine daha modernlerinin aynı menabiden 
temini imkânlarını güçleştireceği ve nihayet 

Muhasebei Umumiye Kanununun mevcut hü
kümleri muvacehesinde, Devlet emvaline inti
kal eden bu malzeme ve teçhizatın hususi bir 
kanun isdar edilmedikçe iade edilmelerine im
kân görülemediği cihetle Hariciye ve Millî Mü
dafaa Encümenlerince aynen kabul olunan ka
nun lâyihasının şevkini mucip sebepler encüme-
nimizce de yerinde görülerek maddelerin görü
şülmesine geçilmiş ve lâyiha başlığına kelime 
ilâvesi ve ek madde metninde kelime değişik
liği yapılmak suretiyle lâyiha kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe Encümeni 
Reis V. Mazbata M. Kâtip 
Muğla İzmir Diyarbakır 

N. Özsan B. Bilgin M. H. Ünal 
Afyon K. Afyon K. Antalya 

A7. Topcuoğlu M. Â. Ülgen K. Akmanlar 
Balıkesir Bolu Çorum 

M. E. Timurtas 8. Bilir H. Bulgurlu 
Çorum Diyarbakır Gazianteb 

Y. Gürsel H. Turgut E. Cenanı 
İsparta İstanbul îzmir 

T. Tığlı N. Kır§an D. Akbel 
Kastamonu Konya Manisa 

M. îslâmoğlu M. Bağrıaçık S. Mıhçıoğlu 
Nevşehir Rize Rize 
N. Önder 1. Akçal M. önal 

Siird Sinob 
M. D. Süalp ö. özen 

Yozgad Zonguldak 
T. Alpay ff, Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5123 sayüı Kanuna bir madde ilâvesi hakkında' 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5123 sayılı Türkiye Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım Jıakkında 
Anlaşma» nın onanmasına dair Kanuna aşağı
daki madde ilâve edilmiştir. 

Ek madde — Karşılıkları ödenmek şartiyle 
verilmiş olan teçhizat ve malzeme dışında kalan, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafın
dan, tadilatlı şekliyle «Türkiye ve Yunanistan'a 
yardım edilmesine mütedair Kanun» gereğince 
verilmiş bulunan teçjhizat ve malzemeden, bida
yette tahsis edildikleri maksatlar uğrunda isti
mallerine lüzum kalmıyanların tahsislerinin kal
dırılarak Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tine iadesine, iade esaslarının ve iade edilen teç
hizat ve malzemenin kayıtlara intikal şeklinin 
tâyinine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

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

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

21. VIII . 1958 
Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

8. Somuncuoğlu 
Koordinasyon Vekili 

S. Ataman 

Devlet Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Ticaret Vekili 

A. Aher 
Güm. ve înh. Vekili 

E. Hüsman 
Münakalât Vekili 

F. Uçaner 
Sanayi Vekili 

S. Yırcalı 
tmar ve İskân Vekili 

M. Berk 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında 
kanım lâyihası 

MADDE 1. — 5123 sayılı Türkiye Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında 
Anlaşma» nın onanmasına dair Kanuna aşağıdaki 
madde ilâve edilmiştir. 

Ek Madde — Karşılıkları ödenmek şartiyle 
verilmiş olan teçhizat ve malzeme dışında kalan, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafın
dan, tedilâtlı şekliyle «Türkiye ve Yunanistan 'a 
.yardım, edilmesine mütadair Kanun» gereğince 
verilmiş bulunan teçhizat ve malzemeden, bida
yette tahsis edildikleri maksatlar için istimalle
rine lüzum kalmıyanların tahsislerinin kaldırı
larak Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
iadesine, iade esaslennm ve iade edilen teçhizat 
ve malzemenin kayıtlara intikal şeklinin tâyinine 
İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Devre : XI 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

içel Mebusu Yakup Karabulut'un, Uçuş tazminatı hakkındaki 
5950 sayılı Kanunun birinci maddesinin A ve B fıkralarının ve 3 ncü 
maddesinin A f ıkrasiyle 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 

Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbataları ( 2 /25 ) 

12 . Xlî . 1957 

Yüksek Reisliğe » 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin (A) ve (B) fıkraları ile 
üçüncü maddesinin (A) fıkrası, 6 ve 9 neu maddelerinin tadili ve geçici bir madde eklenmesi hak
kında hazırlamış olduğum kanun teklifini takdim ediyorum; 

Gereken muamelenin ifasına yüksek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim; 
îçel Mebusu 
Y. Karabulut 

5950 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde yapılacak tadille geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
. - "';•'* l tasarısı mucip sebepleri 

Müstakbel harblerin mukadderatının havalarda tâyin edileceğine inanmış bulunan Hava Kuvvet
lerimiz asrımızın havacılık sahasında kaydetmekte olduğu muazzam terakkilere intibak etmek üzere 
her türlü tedbirleri almaktadır. 

Muasır devletlerin hava kuvvetleri arasında cesaret, kahramanlık ve maharetleriyle temayüz etmiş 
olan hava kuvvetlerimiz, devrin icaplarına uygun olarak jet tayyareleri ve yeni hava silâhlariyle teç
hiz edilmiştir. 

Bu modern silâhları kullanarak vatan semalarını ve yurt müdafaasını feragatle ifa etmekte olan 
personelin, yeni uçuş tazminat Kanunu ile manen ve maddeten tatmin yoluna gidilmiştir. Bu suret
le hava kuvvetleri personelimizin ağır ve mesuliyetli vazifelerinde daha başarılı ve.randımanlı çalışma
larını temin ve uçuş sahalarındaki heves ve arzularının daha da artırılmak gayesi istihdaf edilmiştir. 

Hava kuvvetleri bünyesinde vurucu kuvveti jet tayyareciliği temsil ettiği kabul edilirse, nakliye 
ve irtibat tayyareciliği de bu bünyenin sinir ve deveran sistemini teşkil eder. Modern hava kuvvetle
rinde bu sınıfların mevcudiyeti ihmal edilemez. Nakliye tayyareciliğinin en esaslı vazifelerinden biri 
hazerde ve seferde yiyecek, malzeme ve insan naklederek jet birliklerinin, harbe hazır bir duruma 
gelmelerini ve bu durumun idamesini sağlamaktır. 

Ana meydanlardan başka meydanlara intikal eden jet birliklerinin yer personelini, uçuş için lüzum
lu teçhizatlarını ve yedek malzemelerini nakleder; bu birliklerle intibakı devamlı surette temin eder. 
Hazerde ve seferde hasta ve yaralı personeli en süratli bir şekilde nakletmek suretiyle gerekli yar
dımlarda bulunur. Bugün havacılık sahasında ulaşılmış olan terakki seviyesi, bütün bu vazifelerin 
ifası için gece ve gündüz muntazam bir mesai saatine tâbi olmaksızın her türlü hava şartlarında 
(yağmur, kar, fırtına, oranj) nazarı itibara alınmaksızın uçuş yapmayı icabettirmektedir. 

Nakliye ve irtibat servislerimizde vazife görmekte olan pilot ve diğer personelimiz bu standart
lara ulaşmış bulunmaktadır. 

Keza Devlet büyüklerimizin, askerî ve mülki erkânın, yabancı Devlet erkânının memleket dâhil ve 
haricinde yapacakları seyyahatlerf de nakliye ve irtibat birliklerinin vazifeleri arasındadır, 
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Böylece şerefli ve mühim vazifelerin tam bir emniyetle yapılması, bu işlerde ihtisas yapmış 

tecrübeli, her türlü hava şartlarında uçuş yapmaya muktedir beyaz ve yeşil, kartlı pilotlarla ehli
yetli uçuş mürettebatının nakliye ve irtibat hizmetlerinde istihdam edilmelerini lüzumlu kılmak
tadır. 

Hava kuvvetlerimiz, bu vazifeleri yapmakta olan personeli kendi hususi talimatlarında tesbit 
edilmiş olan asgari şartlara ulaşmış bir seviyede tutmak için devamlı bir surette kontrol altında 
bulundurmakta, hususi talimat ve şartlara tâbi tutmaktadır. 

Vazife ve mesuliyetleri havacılıkta yapılan terakki ile mütenasibolarak artmış olan, bu vazi
feleri ifa etmek için ulaşılması icabeden ehliyet ve tecrübe zamanla kazanılan bu servislerde çalı
şan pilot ve uçucu personel 5950 sayılı Kanun hükümlerine istinaden uçuş tazminatı almaktadır
lar. Bu kanunun .1, 3, 6 ve 9 ncu maddelerinde lüzumlu görülmüş olan tadilâtın yapılması ve ge
çici bir maddenin eklenmesi aşağıda yazılı olan esbabı mucibeye istinaden halihazır şartlara da 
uygun düşmektedir. 

1. 5950 sayılı Kanını gerekçesinin tetkikinde de görüleceği üzere uçuş zamlarının maaşın % 
nispetinde bağlanmasından maksat yükselen hava şartlan muvacehesinde maaşların yükselmesi ha
linde uçuş zamlarının da aynı seviyede yükselmesini sağlamaya matuftur. 

1952 yılından bu yana maaşlara % 25 nispetinde tesir eden 6211 sayılı Kanunun kabul edil
miş olduğu malûmdur. Bu kanunun gerekçesi bir taraftan hayat şartlarının yükselmiş olduğunu, 
diğer taraftan personel kanununun tam bir neticeye bağlanmamış olması dolayısiyle yılda üç maaş 
tutarı tahsisat verilmesini derpiş etmiştir. Bilâhara yıllık tahsisatın beşe çıkarılması suretiyle ma
aşlara % 41,6 nispetinde bir ilâve yapılmış bulunmaktadır. Bu durum karşısında uçuş zamlarının 
eski maaş seviyesinin % nispetinde kalması 5950 sayılı Kanunun ruh ve maksadına uygun düş
memektedir. 

Uçuş tazminatı bakımından 5950 sayılı Kanuna tâbi olan personel miktarı da mahdut seviye
ye inmiş olup teklif edilen bu tadilât ile Hazine ye tahmil edilen malî külfet de gayet cüzi olacak
tır. Buna mukabil personeli manen-ve maddeten tatmin ve takviye etmek suretiyle elde edilecek 
neticeler bununla mukayese edilemiyeck kadar büyük olacaktır. 

2. Hava Kuvvetlerinin bünyesinde mevcudiyetine lüzum ve ihtiyaç olan, hava kuvvetlerinin 
kendi ikmal ve irtibat hizmetlerinde olduğu kadar fevkalâde hallerde; (Sel, zelzele, kış dolayı
siyle mahsur kalan bölgelere yardım) memleket ve âmme hizmetlerinde her türlü gayrimüsait 
şartlara göğüs gererek fedakârane koşan 5950 sayılı Kanuna tâbi pilot ve uçucu personelin uçuş 
tazminatlarını yeni kabul edilen jet uçuş "tazminat Kanunu muvacehesinde ve bir de her türlü 
hava şartları altında uçuş yapabilmek bakımından bu personelin ulaşmış oldukları standartlar 
seviyesinde, yeniden tanzim etmek suretiyle vazifelerine bağlılık, tecrübe kazanmış oldukları mes
leklerine karşı sevgilerini artırmak ve morallerini takviye etmek gayesi istihdaf edilmiştir. Bu 
suretle bu servislerden kalifiye personelin uzaklaşma ihtimali de ortadan kaldırılmış olacaktır. 

3. Uzun emek ve büyük masraflar karşılığında yetiştirilen pilottan gayrı uçuş ekibindeki 
personeli (Seyriseferci, telsizci, makinist) uçuşa teşvik ile yeni Jet uçuş tazminat Kanunu hü
kümlerine tâbi bulunan uç miyarı yer personeline nazaran ekibe dâhil olmaları sebebiyle mâruz 
kaldıkları tehlike ve yıpranma karşılığını farklı tazminat almak suretiyle tatmini cihetine gidil
mesi uygun olacaktır. 

4. Hava Kuvvetleri personeline uçuş hizmetinden mütevellit ölüm, sakatlanma ve hizmetten 
ayrılma hallerinde verilmekte olan tazminat esas itibariyle Hava Kuvvetleri ve dolayısiyle mem
leket içi ifa edilmiş olan bir vazife ve fedakârlığa şükran karşılığında verilmiş bir mükâfat ma
hiyetindedir. 

ölüm halinde bu para ölenin en yakın akrabasına, sakatlanma ve ordudan ayrılma hallerin
de de şallısına verilmektedir. Böylece bu şahısların ilerisi için hayat ve geçim mücadelelerini ko
laylaştırmak ve kendilerine destek olmak gayesi göz önünde bulundurulmuştur. Yeni Jet uçuş 
tazminat Kanununda vaz'edilmiş olan bu hususlara mütaallik hükümlerin 5950 sayılı Kanuna 
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da aynen konulması ölüm, sakatlanma ve hizmetten ayrılma hallerinde Hava Kuvvetleri uçucu 
personeli arasında meydana gelen tefriki ortadan kaldıracaktır. 

5. Topçu pilotlar : Topçu pilotları . için 5950 sayılı Kanunla % 30 bir zam kabul edil
mişti. Bu piltolarm gerek yetiştirilmeleri ve gerekse yetiştirildikten sonraki pilot uçuşları, ha
vacı pilotların uçuşları gibi çeşitli hizmetleri ifa etmemekte sadece topçu birliklerinin atışları
nı tanzim ve bu birlikler arasındaki irtibat hizmetlerine münhasır kalmakta ise de yıpranma 
bakımından havacı pilotlarla aralarında bariz bir fark müşahede edilmemektedir. 

6. Geçici madde : Geçici madde ile ise uçuştan ayrılmış olanlara uçuş hizmetleri müddetle
rine göre müsavi nispette yıpranma tazminatı verilmesi ve böylelikle ortada mevcut bulunan 
adaletsizliğin giderilmesi sağlanacaktır. 

Personelin bu hususlarda müsavi muameleye tâbi tutulnıalariyle moral bozukluğu ve mem
nuniyetsizlik ihtimallerinin ortadan kaldırılması nazarı itibara alınarak ilişik tadil tasarısının 
kanuniyet kesbetmesi için icabının yapılmasını arz ederim. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 30 . I . 1958 

Esas No. 2/25 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Uçuş taz
minatı hakkındaki 5950 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (A) ve (B) fıkralarının ve 3 ncü mad
desinin (A) fıkrasiyle 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair olan kanun teklifi encümenimizde 
alâkalı vekâletler temsilcilerinin de iştirakleriy
le tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun teklifinde, teklif sahibinin zikrettiği 
mucip sebepler encümence yerinde mütalâa edi
lerek tasarının 1 nci maddeye ilâve edilen (A) 
fıkrası aynen; (B) fıkrası tadilen ve 3 ncü 
maddenin (A) ve (B) fıkraları değiştirilerek; 
ayrıca teklifin 6 ncı ve 9 ncu maddeleri aynen 
ve geçici madde ise küçük bir tadille; kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi 
Nevşehir 
Z. Üner 

Kâtip 
Kocaeli 

ö. Cebeci 
Artvin 

K. Balta 
İstanbul 

M. Kemalyeri 
Konya 

/. A. Akdağ 
Tunceli 

A. Bora 

.Mazbata Muharriri 
Erzurum 

0. A. Hocagil 

Ankara 
S. Soley 

Gümüşane 
N. Alp 
İstanbul 
T. Yazıcı 
Tekirdağ 
N. Aknoz 
Yozgad 

/. H. Tunaboylu 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/25 
Karar No: 31 

17 . IV . 1958 

Yüksek Reisliğe 

İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Uçuş taz
minatı hakkındaki 5950 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının ve 3 ncü 
maddesinin (a) fıkrası ile 6 nci ve 9 ncu madde
lerinin tadiline ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan kanun teklifi ve mucip 
sebepler lâyihası ile Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası; alâkalı vekâlet mümessilleri de hazır 
bulunduğu halde, encümenimizce tetkik ve mü
zakere olundu : 

Gerek kanun teklifi ve mucip sebepler lâyi
hası ve gerek Millî Müdafaa Encümenince yapıl
mış olan tadiller encümenimizce de yerinde gö
rülmüş ve vâki teklif Millî Müdafaa Encümeni
nin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bundan başka kanun teklifi ile tesisi isteni
len adalet ve hakkaniyet esaslarının makable 
teşmili suretiyle vazifeliler, malûller ve nihayet 
mukaddes şehitler arasındaki farksızlığın muha
fazası lüzumu takdir edilerek 2 nci bir muvak

kat madde tanzim ve ilâve edilmiştir. Bu sebep
le aynen kabul edilen geçici madde de «Geçici 
madde 1» olmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi 

ve Bu Mazbata M. 
Bursa 

K. Yılmaz 
Ağrı 

Ş. Saraçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
C. Köstekçi 

Kocaeli 
D. Erol 

Tokad 
Ş. Kitapçı 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Manisa 

S. Akdağ 
Artvin 

//. Çeltikçioğlu 

Kars 
O. Yeltekin 

Samsun 
A. Saraçoğlu 

Zonguldak 
A. Akın 

İÇEL MEBUSU YAKUP 
KARABULUT'UN TEKLİFİ 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hak
kındaki Kanunun (a) ve (b) 
fıkralariyle 3 ncü maddesinin ve 
6 nci ve 9 ncu maddelerinin ta
dili ve geçici bir madde eklen

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5950 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (a) ve 
(b) fıkralariyle 3, 6 ve 9 ncu 
maddeleri aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir. 

Birinci maddenin (a) fıkrası: 
Pilotlar : 1) Erden albaya ka
dar (Albay dâhil) pilotlarla 
muadili maaştaki sivil ve askerî 
uçuculara aylıkları tutarının 

MÎLLÎ MÜDAFAA 
ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hak
kındaki Kanunun (a) ve (b) 
fıkralariyle 3 ncü maddesinin ve 
6 nci ve 9 ncu maddelerinin ta
dili ve geçici bir madde eklen

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5950 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (a) ve 
(b) fıkralariyle 3, 6 ve 9 ncu 
maddeleri aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir., 

a) Pilotlar : 
I - Erden albaya kadar (Al

bay dâhil) pilotlarla muadili 
maaştaki sivil ve askerî uçucu
lara aylıkları tutarının (% 80) 

MALİYE ENCÜMENİNİM 
TADİLİ 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hak
kındaki Kanunun (a) ve (b) 
fıkralariyle 3 ncü maddesinin ve, 
6 nci ve 9 ncu maddelerinin ta
dili ve geçici bir madde eklen

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Müdafaa 
Encümeninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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. Teklif 

(% 80) yüzde sekseni aylık taz
minat olarak verilir. Aylık tu
tarları astsubay çavuş aylık tu
tarından az olanlara astsubay 
çavuş aylık tutarının (% 80) 
yüzde sekseni aylık tazminat 
olarak verilir. 

Albaydan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık alan pilotlara 
albay tazminatının aynı verilir. 

II - Erden binbaşıya kadar 
(Binbaşı dâhil) topçu pilotları
na aylıkları tutarının (% 80) 
yüzde sekseni nispetinde aylık 
tazminat verilir. 

Birinci maddenin (b) fıkrası: 
Pilot olmıyan uçucular : Tay
yare ekibine dâhil olup uçuş 
görevlerine pilotla beraber ka
tılmaya mecbur olan erden al
baya (Albay dâhil) kadar per
sonele aylıkları tutarının (% 
60) yüzde altmışı nispetinde 
tazminat verilir. 

Aylık tutarları astsubay ay
lık tutarından az olanlara ast
subay çavuş aylık tutarının (% 
60) yüzde altmışı nispetinde 
tazminat verilir. Albaydan yu
karı rütbede veya muadili aylık 
alanlardan uçuş ekibine dâhil 
olan personele albay tazminatı
nın aynı verilir. 

Üçüncü maddenin (a) fıkra
sı : Uçuştan mütevellit sıhhi se
beplerle uçuştan ayrılan subay, 
astsubay pilotlarla, uçuş ekibi
ne dâhil olan subay ve astsu
baylar hava sınıfının diğer kı
sımlarına nakledilirler; bu gi
bilerden pilotlara ve topçu pi
lotlarına uçuştan ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları rütbe
nin aylık tutarının (% 50) yüz
de ellisi; ekibe dâhil olanlara 
uçuştan ayrıldıkları sırada al-

M. M. E. 

yüzde sekseni aylık tazminat 
olarak verilir. Aylık tutarları 
astsubay çavuş aylık tutarın
dan az olanlara astsubay çavuş 
aylık tutarının (% 80) yüzde 
sekseni aylık tazminat olarak 
verilir. 

Albaydan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık alan pilotlara 
albay tazminatının aynı verilir. 

II - Erden binbaşıya kadar 
(Binbaşı dâhil) topçu pilotları
na aylıkları tutarının (% 80) 
yüzde sekseni nispetinde aylık 
tazminat verilir. 

b) Pilot olmıyan uçucular : 
Harita sırîıfma dâhil hava 

ekibi haritacı subaylarla, tay
yare ekibine dâhil olup uçuş gö
revlerine pilotla beraber katıl
maya mecbur olan erden albaya 
kadar (Albay dâhil) personele 
aylıkları tutarının (% 60) yüz
de altmışı nispetinde tazminat 
verilir. 

Aylık tutarları astsubay ay
lık tutarından az olanlara ast
subay çavuş aylık tutarının 
(% 60) yüzde altmışı nispetin
de tazminat verilir. Albaydan 
yukarı rütbede veya muadili 
aylık alanlardan uçuş ekibine 
dâhil olan personele albay taz
minatının aynı verilir. 

Madde 3. — a) Hava sıhhi 
heyet raporuna müstenit sıhhi 
sebeplerle uçuştan ayrılan su
bay, astsubay pilotlarla, uçuş 
ekibine dâhil olan subay ve ast
subaylarla hava sınıfının diğer 
kısımlarına nakledilirler; bu 
gibilerden pilotlara ve topçu 
pilotlarına uçuştan ayrıldıkları 
sırada almakta oldukları rüt
benin aylık tutarının (% 50) 
yüzde ellisi; ekibe dâhil olanla-
ra uçuştan ayrıldıkları sırada j 
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Teklif 

makta oldukları rütbenin aylık
ları tutarının (% 40) yüzde kır
kı yıpranma tazminatı olarak ve
rilir. Topçu pilotlarına bu taz
minat binbaşı (Binbaşı dâhil) 
rütbelerine kadar verilir. 

Üçüncü maddenin (b) fıkra
sı : Diploma tarihinden (On yıl 
dâhil) bilfiil uçuş hizmeti ya
panlardan disiplinsizlikten gay
rı sebeple hava sınıfının diğer 
kısımlarına naklolunanlar hak
kında (a) fıkrası hükümleri uy
gulanır. 

Altıncı madde : Hava Harb-
okulu, hava okulları ve kursla
rında uçucu öğrencileri ve top
çu pilotluğu öğrenieilerini bil
fiil uçurmak, suretiyle yetişti
ren öğretmen subay, astsubay 
ve sivil uçuculardan her birine 
tedrisat sonunda okul veya 
kursu diploması almak suretiy
le yetiştirdiği her öğrenici ba
şına 250 lira hesabiyle yetiş
tirme ikramiyesi verilir. Yalnız 
bu ikramiye miktarı her öğret
men için senede 750 lirayı ge
çemez. 

Dokuzuncu madde : Vazife 
uçuşu yapan uçucularla hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun 
vazifeli olarak tayyarede bulu
nup uçuştan mütevellit kazalar 
neticesinde sakat kalanlara 
10 000 on bin, askerî hizmet
ten daimî olarak ayrılanlara 
15 000 on beş bin, şehit olanla
rın maaşa müstahak dul ve ye
timlerine, yoksa kanuni miras
çılarına 20 000 yirmi bin lira 
tazminat verilir. 

MADDE 2. — 5950 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı geçici mad
de eklenmiştir. 

— 6 — 
M. M. E. 

almakta oldukları rütbenin ay
lıkları tutarının (% 40) yüzde 
kırkı yıpranma tazminatı ola
rak verilir. Topçu pilotlarına 
bu tazminat binbaşı (Binbaşı 
dâhil) rütbelerine kadar verilir. 

b) İlk uçuşa başlama tari
hinden on beş yıl (On beş yıl 
dâhil) bilfiil uçuş hizmeti ya
panlardan disiplinsizlikten gay
ri sebeple hava sınıfının diğer 
kısımlarına naklolunanlar hak
kında (a) fıkrası hükümleri uy
gulanır. 

Madde 6. — Teklifin 6 ncı. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Teklifin 9 ucu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Mal. E. 

MADDE 2. — 5950 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı geçici mad
de eklenmiştir. 

MADDE 2. — 5950 sayılı Ka
nuna aşağıda yazılı geçici mad
deler eklenmiştir. 
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ĞEÇlCl MADDE — Bu ka
nunun neşrinden evvel sıhhi se
beplerle veya (10) on sene ve da
ha fazla yıl uçuş hizmeti yapan
lardan disiplinsizliklerden gayrı 
sebeplerle hava sınıfının diğer 
kısımlarına nakil edilmiş olan 
pilotlar hakkında da uçuştan 
ayrıldıkları sırada bulundukla
rı rütbenin (Albaydan yukarı 
rütbelerde ayrılmış olanların 
albay rütbesinin) şimdiki maaş 
tutarına göre bu kanunun üçün
cü maddesinin (a) fıkrası hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Müda
faa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

— 7 — 
M. M. E. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun neşrinden evvel sıhhi se
beplerle veya (15) on beş sene ve 
daha fazla yıl uçuş hizmeti ya
panlardan disiplinsizliklerden 
gayrı sebeplerle hava sınıfının 
diğer kısımlarına nakledilmiş 
olan pilotlar hakkında da uçuş
tan ayrıldıkları sırada bulun
dukları rütbenin (Albaydan 
yukarı rütbelerde ayrılmış olan
ların albay rütbesinin) şimdiki 
maaş tutarına göre bu kanunun 
3 ncü maddesinin (a) fıkrası 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Mal. E. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun neşrinden evvel sıhhi. 
sebeplerle veya (15) on beş se
ne ve daha fazla yıl uçuş hiz
meti yapanlardan disiplinsiz
liklerden gayrı sebeplerle hava 
sınıfının diğer kısımlarına nak
ledilmiş olan pilotlar hakkında 
da uçuştan ayrıldıkları sırada •* 
bulundukları rütbenin (Albay
dan yukarı rütbelerde ayrılmış 
olanların albay rütbesinin) şim
diki maaş tutarına göre bu ka
nunun 3 ncü maddesinin (a) 
fıkrası hükmü tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 18.IV. 
1956 gün 6725 sayılı Je t uçuş 
tazminat Kanununun meriyete 
girdiği 1 . III . 1956 tarihinden 
5950 sayılı Kanunun muaddel 
şeklinin meriyete gireceği tari
he kadar tayyare kazası neti
cesi şehit düşen, malûl olarak 
yer hizmetine ayrılan veya 
emekliye sevk edilenler hakkın
da* da bu kanunun 9 ncu madde 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3. — Millî Müdafaa 
Encümeninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa 
Encümeninin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

) > • « 
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Devre : XI 
tçtima: 2 S. S A Y I S I : 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 5759 sayılı Kanunla 
muaddel G, 18 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve muvakkat 
Encümen mazbatası (1 /291) 

T. C. 
Başvekâlet 8.1. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Üayt : 71 - 777/32 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 20 . XII . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyiha
sının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Uyuşturucu maddelerin tevlidettiği iptilâ «Toxioomauie» beşeriyet için teşkil ettiği tehlike itiba
riyle çok eski zamanlardan beri üzerinde ehemmiyetle durulan bir mevzu olmuştur. Memleketler 
arasındaki münasebetlerin artması üzerine bu mevzudafci çalışmalar yarım asırdan heri beynelmi
lel sahaya intikal etmiş, bu mevzulda milletlerarası .müessir mücadeleyi mümkün kılmak %için mü
teaddit Anlaşmalar yapılmış ve teşekküller kurulmuştur. (1912, 1925, 1931, 1936, 1946, 1948, 1953) 
Anlaşmaları ve (Afyon Daimî Merkez Komitesi, kontrol organı, Dünya Sağlık Teşkilâtı, Beynel
milel Cinai Polis Teşkilâtı) gibi. 

İkinci Dünya Harbinden sonra kurulan Birleş iniş Milletler Teşkilâtı uyuşturucu maddeler nıev-
zuunun ehemmiyetine binaen bu işlerde bir kül olarak meşgul oilmak maksadiyle ve daimî mahi
yette olmak üzere Uyuşturucu Maddeler Komisyonunu kurimuş ve ayrıca Dünya Kaçakçılık Komi
tesini teşkil etmiştir. 

Hükümetler, mühim valkaları ve hâdiseleri tesbit (eden raporlardan başka her sene verdikleri 
yıllık raporlarda uyuşturucu maddeler mevzuunu bir kül olarak mütalâa etmekte ve bilhassa bu 
maddelerin kaçakçılığı üzerinde önemle durmaktadırlar. Ayrıca Afyon Daimî Merkez Komitesi, 
kontrol organı. Beynelmilel Cinai Polis Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Umumi Kâtipliğinin uyuş
turucu maddeler kısmı bn mevzuda tafsilâtlı raporlar tanzim etmektedirler. Bu raporlar ve lü
zumlu bütün vesikalar evvelâ içtimaları gizli olan Kaçakçılık Komitesinde ve bilâhara bu komite
nin verdiği rap onla birlikte Uyuşturucu Maddeler Ko»nıi'»yonuncLa münakaşa ve müzakere edil
mekte, netieelıer komisyonun bir raporu ile Ekonomik ve Sosyal Konseye ve Birleşmiş Milletler 
Umumi'Heyetine arz edilmektedir. 

Birleşimiş Milletler bünyies'inde yapılan bu incelemeler <o kadar müessir olmaktadır ki, birçok 
Devletler uyuşturucu madde ihtiva eden nebatların ekimini şiddetli müeyyidelerle yasak etmekte 
veya sıkı kontnol ve tahditlere tâbi tutmaktadır. Hattâ Birleşmiş Milletlere verdikleri raporlarda 
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ve resmsn yaptıkları beyanlarda açıkladıkları veçhile, memleketinde bir buçuk miüyoiu «^yonkesi 
bulunduğunu söyliyen îran, elkonomik sahada tevlidetitiği (büyük mahrumiyete rağımen, 1955 sene
sinden beri afyon ekimini tamamiyle yasak etmiş ve bu sıene aldığı bir kararla da Afgan Hükü
meti aynı yola girmiştir. Bundan başka birçok hükümetler ekim yapmamalarına rağmen, memleket-
lerinkle m'evcudolan K<'Toxieamane» larm beslenmesini veya memleketinin bir transit merkezi olma
sını izah edebilmek için büyük gayretler sarf etmekte, diğer milletlerin ekimden başlıyarak bütün 
safhalara müteveccih tedbir ve mevzuat boşluklarına açık olarak temas etmektedirler. 

Birçok memleketlerde adedleri yüzbiıılere ve hattâ bâzılarında milyonlara varan (Toksiko-
manlarla) müptelâlarla müessir mücadeleyi yapabilmek için uzun çalışmalar sonunda memleketi
mizin cl£. iştirakiyle tanzim edilen 1963 Protokolü evvelâ afyon ekimini ve bilâhara yapılan 
bir teşmil ile diğer zirâi uyuşturucu maddeleri de, lisans sistemini ihdas, sıkı murakabe tesis 
suretiyle, ekiminden itibaren, istihlâkine kadar bütün safhalarında tahditlere tâbi tutmuş ve 
bunlara riayet etmiyen memleketlere karsı anketler açma,k ve hattâ ihracını meni için ambar
golar koymak salâhiyetleri tanınmıştır. 

30 dan farzla Devletin tasdik ettiği bu Protokolün meriyete girmesi için diğer müsalısıl ineni 
leketlerden Iran, Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Sovyet Rusya veya Türkiye'den bir tane
sinin tasdik muamelesini Birleşmiş Milletlere bildirmesi kâfidir. Uyuşturucu Maddeler Komisyo
nunun bu seneki içtimamda verilen malûmata göre îran tasdik muamelesini tekemmül ettirerek 
tebliğ etmek üzeredir. Bu takdirde Protokol otomatik olarak meriyete girecek ve tasdiki tekem
mül ettirmiyen diğer Devletler, ya Protokol hükümlerine uymak veya ihracat yapmamak duru
muna düşeceklerdir. 

Bundan başka, bütün uyuşturucu maddelere ait mevzuatı tek metin (halinde birleştirmek için 
Birleşmiş Milletler bünyesinde 10 seneden beri yapılan ve bu sene ikmal edilen Tek Anlaşma 
metni ele aynen Protokol hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun ve Dünya Kaçakçılık 
Komitesinin bu sene yaptığı toplantılarda incelenen hükümet raporları, Birleşmiş Milletler Umu
mi Kâtipliği ve Beynelmileli Cinai Polis Teşkilâtı raporlarında, dünyada toksikomaninin vahameti 
açıkça belirtilmekte ve bilhassa Uzak - Şark ile Orta ve Yakın - Şark bölgelerinde afyon ve 
müştakları olan morfin ve eroin başta gelmek kaydiyle, kesif bir kaçakçılığın vâki olduğu tesbit 
edilerek Milletlerarası îş Birliğinin daha fazla sıklaştırılması ve tedbir noksanı bulunan Devlet
lerden bu boşlukların kapatılması talebedilmektedir. 

Bu maksatla da Orta ve Yakın - Şark bölgelerinde vaziyeti mahallen tetkik ederek Birleşmiij 
Milletlere rapor vermek vazifesiyle görevli 5 kişilik bir «Birleşmiş Milletler Etüd Misyonu» teşki
line karar verilmiştir. Bu Heyetin Sonbahar aylarında alâkalı memleketlerde ve memleketimizde 
tetkiklerine başlaması mümkündür. 

Orta ve Yakın - Şark bölgesinde en büyük müstahsil memleket Türkiyedir. Memleketimizin bü
yük müstahsil olmasına rağmen, Dünyada en düşük nispette müptelâya sahibolması ve kaçakçılarla 
mücadele için aldığı adlî ve idari tedbirler ve bilhassa 3953 senesinde Ceza Kanununda bu maksat
la yapılan ve çok ağır müeyyideler derpiş eden tadiller,, emniyet kuvvetlerimizin gösterdiği hassa
siyet, Birleşmiş Milletler sînesindeki müzakerelerde takdir ve sitajdşle karşılanmış ve bu hususlar 
resmî raporlara dercedilmiştir. Ancak tedbirlerimizin ekimden Ofise kadar teslim safhalarında bü
yük boşluklar vardır ve bu boşluklar Birleşmiş Milletler tarafından tamamiyle bilinmektedir. 

Filhakika, Vekiller Heyeti karariyle ekime müsaade edilen bölgelerde kaç kişinin ekim yaptığı, 
ne kadar sahayı ektikleri ve ne kadar istihsal yaptıkları ve bu istihsalin ne kadarını Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim ettikleri bilinmemektedir. Mahsul idrak edildikten sonra müstahsilin kendi rı
za ve idrakiyle Ofise verdiği beyannamelerin ne dereceye kadar hakikata tevafuk ettiği ve istihsal 
ettiği miktarla ne kadarını beyannameye kaydettiği bilinmemekte ve amelî olarak hiçbir kontrol ya
pılamamaktadır. Bundan başka beyanname verdiği halde afyonunu teslim etmiyen vatandaşlar adlî 
mercilere intikal ettirilmekle beraber, mevzuattaki boşluk ve vuzuhsuzluk dolayısiyle, takibatın ne
ticeye bağlanması çok uzun sürmekte ve ekseriya beraetle neticelenmektedir. 
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Diğer taraftan ham afyon sarih olarak uyuşturucu maddeler arasına ithal edilmediğinden, ka
çakçılığın menbamı teşkil eden bu maddenin teslim edilmemesi ve kaçakçılığının uyuşturucu mad
deler müeyyidesine tâbi tutulmaması ve resmî alım fiyatlarına nazaran en az birkaç mislinden 10 
misline kadar değişen gayrimeşru piyasa fiyatları dolayısiyle, istihsalin bir kısmı kaçakçılığa git
mektedir. Bu vaziyet karşısında kaçakçılığın en kesif olduğu bir bölgede en büyük müstahsil olan 
memleketimizin kaçakçılık mevzularında gösterdiği büyük hassasiyet ve yukarda da işaret edildiği 
veçhile Birleşmiş Milletlerde sitayişle bahsedilen kanuni ve idari tedbirler manzumesi yanında, af 
yon ekimine, bu ekimin kontroluna ve Ofise teslimine kadar geçen safhalarmdaki kifayetsizlikler, 
büyük bir boşluk ve noksanlık arz etmektedir. 

Bu vaziyet karşısında, memleketimizin bu mevzuda gösterdiği ciddiyet ve hassasiyetin tabiî bir 
icap ve neticesi olarak ve meriyete girmesi bir Devletin tasdikine muallâk bulunan 1953 Protokolü 
hükümlerini bir an evvel yerine getirmek zaruret ve endişesiyle haşhaş ekimini lisansa bağlıyan, 
Ofise kadar teslim safhalarını kontrol altına alan ve cezai müeyyideleri icabı hale uygun ve bu hu
sustaki diğer cezai tatbikatla ahenkli hale koyan esaslar vaz'edilmek suretiyle ilişik kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

Bu kanunla takibedilen gaye hiçbir zaman afyon ekimini tahdidetmek veya azaltmak de
ğildir. Ancak, gayrimeşru pazarların cazibesine kapılarak ve bu husustaki kontrol ve müeyyi
delerin noksanından istifade ederek Ofise teslim edilmiyen mahsulün ve bu suretle mühim bir dö
viz kaynağımızın gayrimeşru sahalara teveccüh ve intikalini önlemektir. 

Kanunda yapılan değişiklikler ; 
1. Ekim lisans sistemi ihdas edilmektedir. Yani ekime izin verilen bölgelerde ekim yapmak 

istiyen vatandaşlar parasız olarak alacakları beyannamelere ekim yapacakları sahayı, miktarını, 
lüzumlu malûmatı dercedeceklerdir. 

2. Bu beyannemeler muhteviyatı kontrola tâbi tutulacak ve beyanname vermiyenlerden ekim 
yapanlar olup olmadığı araştırılacaktır. 

3. Ekim, salahiyetli ve ilgili şahısların iştirakiyle teşkil edilen ve mahsul geliştiği zaman tar
lada yapılacak kontroller için kurulan heyetler marifetiyle tahmin ve kontrola tâbi tutulacaktır. 

4. Hata veya haksızlıkları önliyecek, vatandaşı mağdur etmemek maksadiyle, itirazları tetkik 
için ayrılan heyetler teşkil edilmiştir. 

5. Bütün bu işler vali veya* kaymakamlarm nezareti altında ziraat teşkilâtı tarafından yü
rütülecek ve bu vazifenin görülmesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ve alâkalı bütün teşekküller 
Ziraat Vekâletine yardım edecektir. 

6. Toprak Mahsulleri Ofisi müstahsilin malını her yerde satmalabileeek şekilde teşkilâtlanmış 
olduğu cihetle, ve takibedilen gaye göz önünde tutularak, mutavassıtların kaldırılması zaruri 
görülmüştür. 

7. Birçok ihtilâflara ve eksik teslimata yol açabilen tağşiş keyfiyeti sarih olarak menedil-
miş ve müeyyide altına alınmıştır. 

8. Hazırlanmış afyon, morfin ve eroinin istihsal edildiği ham afyon, bütün şekilleriyle 
uyuşturucu madde olarak tasrih edilmiş ve bu suretle kanunların tatbikatında husule gelen te
reddütler kaldırılmıştır. 

9. Cezai müeyyideler, Birleşmiş Milletlerce takibedilen gayeye ve bu hususta 1953 senesinde 
yapılan Ceza Kanunu tadiline uygun olarak tatbikatın neticeleri ve meydana koyduğu eksiklik
ler göz önünde tutumak suretiyle ayarlanmıştır. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 4 .VI. 1959 

Esas No. J/'291 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Uyuşturucu maddelerin tevlidettiği iptilâ 
(Toxicomanie) beşeriyet için 'büyük tehlike teş

kil ettiğinden çok eski zamanlardan beri üzerin
de ehemmiyetle durulan bir mevzu olmuştur. 

Milletlerarasndaki münasebetlerin artması 
üzerine bu mevzudaki çalışmalar yarım asra ya
kın bir zamandan beri beynelmilel sahaya inti
kal etmiş, müessir mücadeleyi mümkün kılmak 
için milletler arasında mütaaddit anlaşmalar ya
pılmış ve mücadele teşekkülleri kurulmuştur. Me
selâ : (1912, 1925, 1931, 1936, 1946, 1948, 1953) 
anlaşmaları ve (Afyon Daimî Merkez Komitesi, 
Kontrol Organı, Dünya Sağlık Teşkilâtı, Bey
nelmilel Cinai Polis Teşkilâtı) gibi. 

İkinci Dünya Harbinden sonra kurulan Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı ise ehemmiyetine' bi
naen bu işi kül halinde ele almış ve daimî mahi
yette olarak Uyuşturucu Maddeler Komisyonu
nu kurduğu gibi ayrıca Dünya Kaçakçılık Ko
mitesini de teşkil etmiştir. 

Hükümetler, mühim vakaları ve hâdiseleri 
'birer raporla tesbit etmekle beraber her sene 
verdikleri yıllık raporlarında da uyuşturucu 
maddeler mevzuunu kül olarak mütalâa etmekte 
ve bilhassa bu maddelerin kaçakçılığı üzerinde 
önemle durmaktadırlar. Ayrıca Afyon Daimî 
Merkez Komitesi, Kontrol Organı, Beynelmilel 
Cinai Polis Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler 
Umumi Kâtipliğinin Uyuşturucu Maddeler kısmı 
bu mevzuda tafsilâtlı raporlar tanzim etmekte
dirler. Bu raporlar ve lüzumlu bütün vesikalar 
evvelâ içtimaları gizli olan Kaçakçılık Komite^. 
sinde ve bilâhara bu komitenin verdiği raporla 
birlikte Uyuşturucu Maddeler Komisyonunda 
münakaşa ve müzakere edilmekte, neticeler ko
misyonun bir raporu ile Ekonomik ve Sosyal 
Konseye ve Birleşmiş Milletler Umumi Heyetine 
intikal ettirilmektedir. 

Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan bu 
incelemeler o kadar müessir olmaktadır ki bir
çok devletler uyuşturucu madde ihtiva eden ne
batların ekimini şiddetli müeyyidelerle yasak 

etmekte veya sıkı kontrol ve tahditlere tâbi tut
maktadır. Hattâ resmen yaptığı beyanlarla 1,5 
milyon afyonkeşi olduğunu söyliyen İran, eko
nomik sahada tevlidettiği büyük mahrumiyete 
rağmen, 1955 senesinden beri afyon ekimini ta-
mamiyle yasak etmiş ve bu sene aldığı bir ka
rarla da Afgan Hükümeti aynı yola girmiştir. 
Bundan başka birçok hükümetler ekim yapma
malarına rağmen memleketlerinde mevcudolan 
«Toxieomanes» larm beslenmesini ve memleket
lerinin bir transit merkezi olmasını önlemek için 
büyük gayretler sarf etmekte, diğer milletlerin 
istihsalden istihlâke kadar bütün safhalara mü
teveccih tedbirleri ile mevzuat boşluklarına neık 
olarak temas etmektedirler. 

30 dan fazla devletin tasdik ettiği 1953 Pro
tokolünde bizim de imzamız vardır. Bu Protokol 
ahkâmına göre afyon ve diğer zirai uyuşturucu 
maddeler için lisans sistemi l^abul edilmiş ve 
ekimden itibaren, istihlâkine kadar bütün safha
larında tahditlere gidilmesi müsait karşılanmış 
ve bu esaslara riayet etmiyen memleketlere knr-
şı ambargolar koymak salâhiyetleri tanınmıştır. 

Mezkûr Protokolün yürürlüğe girmesi için 
bizim de içerisinde bulunduğumuz «6» müstah
sil memleketten birinin Protokolü tasdik mua
melesini Birleşmiş Milletlere bildirmesi kifayet 
edecektir. Bu takdirde Protokol otomatik ola
rak meriyete girecek ve tasdiki tekemmül ettir-
miyen diğer devletler, ya Protokol hükümlerine 
uymak veya ihracat yapmamak durumuna düşe
ceklerdir. 

Bundan başka, bütün uyuşturucu maddelere 
ait mevzuatı tek metin halinde birleştirmek için 
Birleşmiş Milletler bünyesinde on seneden beri 
hazırlanan ve bu sene ikmal edilen tek anlaşma 
metni de aynen 1953 Protokolü hükümlerini ih
tiva etmektedir. 

Orta ve Yakın Şarjk bölgesinde en büyük 
müstahsil memleket Türkiye'dir. İstihsalimiz çok 
yüksek olduğu halde şayanı şükrandır ki, müp
telâ nispeti düşüktür. 
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Kaçakçılarla mücadele mevzuunda aldığımız 
adlî ve idarî tedbirler, 1953 senesinde Ceza Ka
nunumuzda yaptığımız çok ağır müeyyideleri 
ihtiva eden tadiller, emniyet kuvvetlerimizin 
gösterdiği hassasiyet, Birleşmiş Milletlerdeki 
müzakerelerde (Hükümet mümessillerinin Mu
vakkat Encümende ve rd ik le^ izahattan anlaşıl
mıştır ki,) sitayişle karşılanmış ve bu hususlar 
raporlara geçmiştir. Ancak tedbirlerimizin, Hü
kümet tasarısı esbabı mucibesinde gösterildiği gi
bi afyonun istihsalinden Ofise teslimi safhasına 
kadar olan kısmında boşluklar vardır. Ve bu boş
lukların mutlaka bertaraf edilmesi lâzımdır. 

Filhakika, Vekiller Heyeti karariyle ekime 
müsaade edilen bölgelerde kaç kişinin ekim yap
tığı, nek adar sahayı ektikleri, ne kadar istihsal 
yapıldığı ve müstahsilin istihsalinden ne kadarı
nı Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ettiği meç
huldür. Amelî olarak hiçbir kontrol yapılama
maktadır. 

Takip mevzuu olan hâdiselerde mevzuattaki 
boşluk ve vuzuhsuzluk sebebiyle beraat]e netice
lenmektedir. 

Diğer taraftan mevcut mevzuatımızda ham 
afyon sarih olarak uyuşturucu maddeler arasına 
ithal edilmediğinden kaçakçılığının uyuşturucu 
maddeler müeyyidesine tâbi tutulmaması ve res
mî alım fiyatlarına nazaran çok büyük yükseklik 
arz eden gayrimeşru piyasa fiyatları dolayısiyle, 
istihsalin bir kısmı kaçakçılığa gitmektedir. 

Bu vaziyet karşısında, memleketimizin bu 
mevzuda gösterdiği ciddiyet ve hassasiyetin tabiî 
bir icap ve neticesi olarak ve meriyete girmesi bir 
Devletin tasdikine muallâk bulunan 1953 Proto
kolü hükümlerini, aksi halde ambargo tehlikesi
nin de doğması ihtimaline mebm, yerine getirmek 
zaruret ve endişesi ile haşhaş ekimini lisansa bağ-
lıyan, bu mahsulün Ofise teslimine kadar olan 
safhalarını kontrol altına alan ve cezai müeyyide
leri hâlin icabına uygun ve bu husustaki diğer 
cezai tatbikatla ahenkli hale getiren esaslar vaz'-
edilmek suretiyle kanun lâyihası ilişik metinde 
görülen şekle ifrağ edilmiştir. 

Hükümet lâyihasmdaki 6 ncı madde encüme-
nimizce aynen kabul edilmiştir ancak; 

Encümenimizce tanzim edilen metin ile Hü
kümetin «evk ettiği metin arasında diğer madde
ler bakımından bâzı mühim farklar vardır. Bu 
farklar bilhassa müeyyidelerde kendisini göster

mektedir. Suç ve ceza arasında muadelet temini 
prensibinden mülhem olarak metne müşahede 
buyrulacak şekli vermiş bulunmaktayız. 

Beynelmilel Anlaşmalar icabı olarak; müs
tahsilin alışık bulunmadığı bir sistemi vaz'eder-
ken ve birtakım kırtasi vecibeleri müstahsıla tah
mil ederken müstahsili yeni sisteme alıştırmak 
için epeyce gayret sarf etmek, ona-yeni sisteme 
intibak devresi tanımak ve okur yazar nispeti dü
şük olan memleketimizde bu devre zarfında mü
eyyideyi mümkün olduğu kadar hafif tutmak ik
tiza eder. Encümenimizce kaleme alınan metinde 
mevcut muvakkat 1 nci maddeye bu mülâhaza 
ile yer verilmiştir. 

Birden bire, alışık olmadığı bir sistem içeri
sinde müstahsili ağır müeyyidelerle karşı karşıya 
bırakmak istihsale de menfi şekilde tesir edebilir. 
Halbuki kasıt afyon ekimini tahdit veya azaltmak 
değildir. 

Ancak gaye, gayrimeşru pazarların cazibesine 
kapılarak ve bu husustaki kontrol ve müeyyidele
rin noksanından istifade ederek Ofise teslim edil-
miyen mahsulün ve bu suretle mühim bir döviz 
kaynağımızın gayrimeşru sahalara teveccüh ve 
intikalini önlemektir. 

Mevcut mevzuata nazaran yeni sistemin getir
diği değişiklikler şunlardır : 

1. Ekim lisans sistemi ihdas edilmektedir. 
Yani ekime izin verilen bölgelerde ekim yapmak 
istiyen vatandaşlar parasız olarak alacakları be
yannamelere ekim yapacakları sahayı, miktarını, 
lüzumlu sair malûmatı dercedeceklerdir. 

2. Bu beyannameler muhteviyatı kontrola 
tâbi tutulacak ve beyanname vermiyenlerden 
ekim yapanlar olup olmadığı araştırılacaktır. 

3. Mahsul tahmine imkân verecek nispette 
geliştiği zaman salahiyetli heyetler marifetiyle 
tarlada tahmin yapılacaktır. 

4. Hata ve haksızlıkları önlemek için itiraz
ları tetkik komisyonları da kurulmuştur. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisi her yerde müs
tahsilin malını satmalabilecek vaziyette teşkilât
lanmış olduğu cihetle, ve takibolunan gaye göz 
önünde tutularak, mutavassıtlar kaldırılmıştır. 

6. Birçok ihtilâflara ve eksik teslimata yol 
açabilen tağşiş keyfiyeti, sarih olarak menedilmiş 
ve cezai müeyyide altına alınmıştır. 

7. Hazırlanmış afyon, morfin ve eroinin is
tihsal edildiği ham afyon, bütün şekilleriyle uyuş
turucu madde olarak tasrih edilmiş ve bu suret-
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İe kanunların tatbikatında husule gelen tereddüt
ler kaldırılmıştır. 

Lâyihanın 2, 3 ve 4 ncü maddeleri encüme-
nimizee 1, 2 ve 3 ncü ek madde halinde değişik 
olarak kabul edilmiştir. 

Takdimen ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle işbu lâyiha Umumi Heyetin yüksek tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi Bu M. M. 
Balıkesir Kocaeli 
S. Yırcah N. TJnat 

Kâtip 
Sakarya 
T. Barış 

İsparta 
*Sf. Bilgiç 

Kütahya " 
/. Haznedar 

Yozgad 
M. Ataman 

Aydın 
H. Coşkun 

Konya 
M. GüzelMınç 

Sineb 
H. Özkan 

îstanbul 
N. Tekimi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3491 sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3491 sayılı Kanunun 5759 sa
yılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Ham afyon, tıbbi afyon ve bun
ların müstahzarlarının; morfin ve bütün milli
lerinin; morfinin uzvi asitlerle veya alkol cezir-
leriyle birleşmesinden mütevellit bütün eterleri
nin ve bunların millilerinin; koka yaprağı, ham ko
kain, kokain, ekgonin ve tropokokain ile bütün milli
lerinin, % 0,20 den fazla morfin ve milhlerini 
ve % 0,10 dan fazla kokain ve milhlerini muh
tevi bütün müstahzarların; (Eucodal) Dihydro-
oxycodeinone, (Dicodide) Dihydrocodeinone, 
(Dilaudide) Dihydromorphinone, (Acedicone) 
Ace'tylodemethylodihydrothebaine veya Acety-
lodihydrocodainone ve bunların kimyevi terkip
lerinde bulunan maddelerle bu maddelerin Tica
ret ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâletlerin-
ce tâyin olunacak müstahzarlarının; imal, it
hal ve ihracı ve ham afyonun memleket içinde
ki ticareti Devlet inhisarı altındadır. 

Kullanılmasından mazarrat hâsıl olduğu ve 
«Toxicomanie» yaptığı fennî surette tesbit edi
len yukardaki fıkrada yazılı cisimlere benzer 
diğer tabiî ve sentetik maddeler de İcra Vekilleri 
Heyeti kararı ile bu inhisar mevzuuna sokula
bilir. 

Kurumuş veya ezilmiş haşhaş kellelerinin ih
racı için, ithalâtçı memleketten verilecek ithal 
müsaadesinin ibrazı mukabilinde, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletince, Ticaret Vekâ
letinin mütalâası alınmak suretiyle ihraç müsa
adesi verilebilir. 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek bölge
lerle bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına 
müsaade edilen mahallar, her yıl, zirai ve ik
tisadi icaplarla ihracat imkânları gözönünde 
tutularak Ticaret ve Ziraat vekâletlerince müş
tereken tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince tasvib-
edildikten sonra en geç 1 Temmuz tarihine ka
dar ilân olunur. 

İlân yapılmadığı takdirde, bir yıl evvelki 
ilân hükümleri caridir. Ancak, tesbit ve ilân 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
5759 sayih Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE i: — 3491 sayılı Kanunun 5759 sa
yılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci (maddeleri 
iaşağıdalM şekMe değiıştirilmiiştiır. 

Mâdıde 6. — Lâyihanın 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Â) Haşhaş ekilecek bölgeler
le <bu bölgelerden afyon »ütü toplanmasına mü-
ısaa'de edilen mahaller, her yıl, zirai ve iktisadi 
icaplarla ihracat imkânları göz önünde tutula
cak Ticaret ve Ziraat Vekâletlerince müştereken 
tesbit ve icra Vekilleri Heyetince tasvilbediHilk-
ten sonra en ıgeç 1 Temmuz 'tarihine kadar ilân 
olunur. 

İlân yapılmadığı takdirde, bir yıl evvelki 
ilân hükümleri dariıdir. Ancak, tesbit ve ilân 
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olunan yerlerde en az bir yıl evvel haber veril
medikçe tahdidat yapılamaz. 

Bu bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve yal
nız tohumdan faydalanmak için ekime izin ve
rilen yerlerde başların çizilmesi, ve afyon istih
sali yasaktır. 

B) izin verilen yerlerde haşhaş ziraati ya
pacak olanlar, 4 ncü madde gereğince tesbit 
edilecek esaslar dairesinde, Toprak Mafhsulle-
j'i Ofisi tarafından hazırlanıp vali veya kay
makamlıklara köy veya mahalle muhtarları
na gönderilecek olan beyannamelerden 2 nüs- I 
hasını parasız alarak bunları, en geç o yılın I 
Eylül ayı sonuna kadar doldurup münderecatı-
ııı ve imza, mühür veya parmak izlerini köy 
veya mahalle muhtarlarına tasdik ettirdikten I 
sonra vali veya kaymakamlar vasıtasiyle mahal- I 
]î ziraat teşkilâtına vererek ekim lisansı alma- I 
ya mecburdurlar. I 

C) Beyannemeyi verdikten sonra haşhaşla- I 
rını çizmekten vazgeçenler, keyfiyeti, muta- I 
akıp yılın Nisan ayının son günü akşamına ka
dar beyannamelerini verdikleri teşkilâta mü- I 
racaatle ellerindeki ekim lisansına kaydettir- I 
meye, mecburdurlar. Beyannameler ve ekim I 
lisansları ile yukarıki fıkrada yazılı beyanlar I 
hiçbir hare ve resme tâbi değildir. I 

Ç) Ekiciler tarafından verilen beyanna
melerin muhteviyatı ile afyon istihsal mikta
rı, mahsulün tahmine imkân verecek kadar, 
geliştiği bir tarihte ve valilerce tâyin ve ilân 
edilecek zaman zarfında, tarlada tetkik ve talh-
mine tâbi tutulur. Bu tetkik ve tahmin işlerini I 
yapmak üzere; I 

Köylerde, vali veya kaymakamlarca ziraat 
teşkilâtından tâyin edilecek bir memurun re
isliğinde, Ofis teşkilâtı olan yerlerde Ofis eks- I 
peri, olmıyan yerlerde Ziraat odalarının kendi I 
âzası arasından seçeceği bir zat, bu teşkilâtın I 
bulunmadığı yerlerde de vali veya kayma ka
nını ziraat erbabından seçeceği kimse ile malı- I 
sülün bulunduğu köy ihtiyar heyetince kendi 
âzası arasında veya köy halkından seçilecek ve 
haşhaş ekiminden anlıyan bir şahıstan ; 

Şehir ve kasabalarda, vali veya kayma
kamlarca ziraat teşkilâtından tâyin edilecek I 
bir memurun reisliğinde Ofis teşkilâtı olan I 
yerlerde Ofis eksperi, olmıyan yerlerde Ziraat | 
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olunan yerlerde en az bir yıl evvel haber veril
medikçe tahdidat yapılamaz. 

Bu 'bölgelerin dışında 'haşhaş elkilıme'si ve 
yalnız tohumdan faydalanmak için «kime izin 
verilen yerlerde 'başların çizilmesi ve afyon İs
tihsali yasaktır. # 

B) îzin verilen yenlerde haşhaş ziraati ya
pacak olanlar bu kanunun ek 3 ııeü maddesi ge
reğince tesbit 'edilecek esaslar dairesinde, Top
rak Mahsulleri Ofisi tarafından hazırlanıp vali 
veya ikaymakaımlaroa köy veya mahalle muhtar
larına gönderilecek: olan beyannaımıel|e,rden iki 
nüshasını parasız 'olarak en ıgeç o yılın Eylül 
ayı «sonuna 'kadar doldurup münderecatını ve 
imza, mühür veya parmak izlerini iköy veya 
mahalle muhtarlarına tasdik ettirdikten sonra 
'valilikler veya kaymakamlıklar vasıt'asiyle ma
hallî ziraat teşkilâtına vererek ekim 'lisansı al
maya mecburdurlar. 

C)' Beyannameyi verdikten sonra haşhaş
larını çizmekten 'vazgeçenler, keyfiyeti, mütaa-
Ikıp yılın Nisan ayının son günü akşamına ka
dar 'evvelce beyannamelerini verdikleri teşkilâ
ta müraeaatle ellerindeki ekim lisansına kaydet
tirmeye mecburdurlar. Beyannameler ve ekim 
lisansları hiçbir hare ve resme tâbi değildir. 

Ç) Ekiciler tarafından verilen beyanname
lerin muhteviyatı ile afyon istihsal miktarı, mah
sulün tahmine imkân verecek kadar, geliştiği 
bir tarihte ve valilerce tâyin ve ilân edilecek 
zaman zarfında, tarlada tetkik ve tahmine tâbi 
tutulur. Bu tetkik ve tahmin işlerini yapmak 
üzere; köylerde, vali veya kaymakamlarca zi
raat teşkilâtından tâyin edilecek bir memurun 
reisliğinde, Ofis teşkilâtı olail yerlerde Ofis 
eksperi, olmıyan yerlerde ziraat odalarının ken
di âzası arasından seçeceği ve bu teşkilâtın bu
lunmadığı yerlerde de vali veya kaymakamın 
ziraat erbabından seçeceği bir şahıs ve ekim sa
hasının bulunduğu köy ihtiyar meclisince âzası 
arasından veya koy halkından seçeceği bir kim
seden, 

Şehir ve kasabalarda, vali veya kaymakam
larca ziraat teşkilâtından tâyin edilecek bir 
memurun reisliğinde Ofis teşkilâtı olan yer
lerde Ofis eksperi, olmıyan yerlerde ziraat 
odalarının âzası aranından seçeceği bir şahısla 
mahallî belediye meclisince âzası arasından ve-
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_x>dalarmm kendi âzası arasından seçeceği bir 
zat ile vali veya kaymakamların haşhaş (".'ki
minden anlıyan ziraat erbabından seçecekleri 
bir kimseden; 

Müteşekkil üçer kişilik heyetler teşkil olu
nur. Bu heyetler, tetkik ve tahmin neticelerini 
beyannamelerin mahsus hanelerine kayıt ve 
imza ederler. Ekicinin veya salahiyetli mümes
silinin de imza etmesi, mühürlemesi veya par
mak basması teklif olunur, imtina halinde key
fiyet beyannamenin altına yazılır. 

D) Ekici tahmin neticesini kabul etmezse 
sebeplerini o gün heyet huzurunda şifahen bil
direrek ekim lisansının mahsus hanesine yaz
dırmak veya tahmin tarihinden itibaren 8 gün 
içinde vali veya kaymakamlığa yazılı olarak 
müracaat etmek suretiyle itiraz edebilir. 

E) Tahminden sonra hava tesiriyle veya 
sair sebeplerle ham afyon istihsalinde eksiklik 
veya fazlalık vukuu iddia veya ihbar edilirse, 
vali veya kaynıakamlarca o yerde aynı heyetler 
vasıtasiyle tekrar tahmin yaptırılarak netice 
ekim lisansına dercedilir. 

F) Tetkik ve tahmin işlerine yapılacak iti
razları incelemek üzere, itirazları tetkik heyetleri 
kurulur. Bu heyetler vali veya kaymakamlarca 
ziraat teşkilâtından tâyin edilecek bir memu
run reislğinde Toprak Mahsulleri Ofisinden, 
bulunmadığı yerlerde Ziraat Bankasından bir 
memur ve alâkalı ihtiyar heyetince haşhaş eki
minden anlıyan kimseler arasından seçilecek bir 
kişinin iştirakiyle teşkil olunur. 

Bu i$in tahmin heyetinde bulunanlar, itiraz
ları Tetkik Heyetlerine giremezler. 

itirazları Tetkik Heyetlerinin kararlan 
katidir. 

G) Afyon işleri tahmin ve itirazları Tet
kik Heyetleri, tetkiklerini tarlada ekici veya 
salahiyetli olduğunu tevsik eden mümessilinin 
huzuru ile yaparlar. Vâki davete rağmen ekici 
gelmez .ve salahiyetli mümessilini gönderınezse, 
keyfiyet beyannameye yazılarak tetkikat gıya
bında yapılır. 

Tahmin ve itirazları Tetkik Heyetleri karar
larını ekseriyetle verirler. 

Heyet masrafları Ziraat Vekâleti bütçesin
den ödenir, itiraz ekiei tarafından vâki olup da 
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ya haşhaş ziraatinden anlıyan şehir veya ka
saba halkından seçecekleri bir kimseden, 

Müteşekkil üçer kişilik heyetler teşkil olu-
nur. Bu heyetler, tetkik ve tahmin neticelerini 
beyannamelerin mahsus hanelerine kayıt ve 
imza ederler. Ekicinin veya mümessilinin de 
imza etmesi, mühürlemesi veya parmak basması 
teklif olunur, imtina halinde keyfiyet beyan
namenin altına yazılır. 

D){ Ekiei tahmin neticesini kabul etmezse 
sebeplerini o gün heyet huzurunda şifahen bil
direrek ekim lisansının mahsus hanesine yaz
dırmak veya tahmin tarihinden itibaren on 
gün içinde vali veya kaymakamlığa yazılı ola
rak müracaat etmek suretiyle itiraz edebilir. 

E) Tahminden sonra hava tesiriyle veya 
sair sebeplerle ham afyon istihsalinde noksanlık 
iddia edilirse vali veya kaymakamlarca o yerde 
aynı heyetler vasıtasiyle tekrar tahmin yaptı
rılarak neticesi ekim lisajnsma dercedilir. 

F) Tetkik' ve tahmin işlerine yapılacak iti
razları incelemek üzere, itirazları tetkik heyet
leri kurulur. Bu heyetler vali veya kayma
kamlarca ziraat teşkilâtından tâyin edilecek 
bir memurun reisliğinde Toprak Mahsulleri 
Ofisinden bir eksper, bulunmadığı yerlerde 
ziraat odalarından seçilmiş bir âza ile vilâyet 
veya kaza merkezi belediye meclislerince âzası 
arasından veya haşhaş ziraatinden anlıyan kim
seler arasından seçilecek bir kişinin iştirakiyle 
kurulur. 

Bu işin tahmin heyetinde bulunanlar, itiraz
ları tetkik heyetlerine giremezler. 

itirazları Tetkik Heyetlerinin kararları 
katidir. 

O) Tahmin ve itirazları tetkik heyetleri, 
tetkiklerini tarlada ekici veya mümessilinin hu
zuru ile yaparlar. Vâki davete rağmen ekiei 
gelmez veya mümessilini göndermezse keyfiyet 
beyannameye yazılarak tetkikat gıyabında ya
pılır. 

Tahmin ve itirazları tetkik heyetleri karar
larını ekseriyetle verirler. Heyet masrafları Zi
raat Vekâleti bütçesinden ödenir. 

H) Vali veya kaym-akamlar tahmin netice
lerini, lüzum gördükleri takdirde henüz mahsul 
tarlada ike» re'sen, itirazları tetkik heyetlerine 
tetkik ettirebilirler, 
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neticede haksız çıkarsa bu hususta ihtiyar olunan 
masraflar kendisinden tahsil olunur. 

H) Vali veya kaymakamlar tahmin netice
lerini, lüzum gördükleri takdirde re'sen veya 
mahallî ziraat teşkilâtı, yahut Toprak Mah
sulleri Ofisi veya onun adına hareket eden te
şekkül tarafından yapılacak itirazlar ve her ne 
şekilde olursa olsun vukubulacak ihbarlar üze
rine, müddetle mukayyedolmaksızm, itirazları 
Tetkik Heyetlerine tetkik ettirebilirler. 

I) Memur olmayıp heyetlerde vazife alan 
azanın yevmiyelerini Ziraat Vekâleti tâyin eder. 

J ) Ziraat teşkilâtı, son şeklini almış olan 
beyannamelerde bir nüshasını, o mahalde af
yon mubayaasına salahiyetli Toprak Mahsulleri 
Ofisine veya onun adına hareket eden teşekküle 
bir bordro ile en geç Mayıs ayı sonuna kadar, 
tevdi etmekle mükelleftir. 

K) Ekici, istihsal ettiği ham afyonların ta
mamını, tahmin edilen miktarın üstünde de olsa 
(J) bendine göre beyannamelerinin bulunduğu 
yerdeki Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun 
adına tesellüme salahiyetli teşekküle, o yılın 
Eylül ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi mucibince tâyin olunacak bedeli mu
kabilinde teslime mecburdur. Şu kadar ki, müs
tahsil, vilâyet hududu ile mul<ayyedolma*sızın 
coğrafi durum ve iktisadi münasebetler bakımın
dan en yakın teşkilâta da teslim edebilir. Bunun 
için müstahsilin ekim beyannamesinde bu ciheti 
tasrih etmesi lâzımdır. Bu takdirde beyannamenin 
2 nci nüshası teslim yapılacak mahallin Toprak 
Mahsulleri Ofisine veya onun adına afyon muba
yaasına salahiyetli teşkilâta gönderilir. 

L) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, beyan
namesinde yazılı miktara uymadığı takdirde, 
noksan kalan miktar için ekici tarafından gös
terilecek sebepler, üç nüsha olarak tanzim edile
cek zabıt varakası ile tesbit olunarak bunlardan 
bir nüshası kendisine verilir, ikinci nüshası be
yannamesine bağlanarak muhafaza edilir, "üçün
cü nüshası da ekim lisansım vermiş olan maka
ma gönderilir. 

Ekicinin beyanına nazaran tesbit olunan nok
sanlık sebepleri mahallî ziraat teşkilâtınca en 
kısa bir zamanda tetkik olunarak bu husustaki 
mütalâa ile birlikte evrak, idare heyetine ve bu 
heyetçe noksanlığın makbul sebeplerden ileri gel-

( S . Say 

1) Heyetlerdeki memur olmıyan vazifelile
rin yevmiyelerini Ziraat Vekâleti tesbit eder. 

J ) Ziraat teşkilâtı, son şeklini almış olan 
beyannamelerin bir nüshasını, o mahalde afyon 
mubayaasına salahiyetli Toprak Mahsulleri 
Ofisine veya onun adına hareket eden teşek
küle Mayıs ayı sonuna kadar tevdi etmekle mü
kelleftir. 

K) Ekici, istihsal ettiği ham afyonun ta
mamını, tahmin edilen miktarın üstünde de olsa 
J bendine göre beyannamesinin bulunduğu 
yerdeki Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun 
namına tesellüme yetkili salahiyetli teşekküle 
o yılın Eylül ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi mucibince tâyin olunacak 
bedeli mukabilinde teslime mecburdur. Şu ka
dar ki, müstahsil, vilâyet hududu ile mukayyet 
olmaksızın coğrafi durum ve iktisadi münase
betler bakımından en yakın teşkilâta da teslim 
edebilir. Bunun için müstahsilin ekim beyanna
mesinde bu ciheti tasrih etmesi lâzımdır. Bu 
takdirde beyannamenin ikinci nüshası teslim 
yapılacak mahallin Toprak Mahsulleri Ofisine 
veya onun adına afyon mubayaasına salahi
yetli teşkilâta gönderilir. 

L) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, beyan
namesinde yazılı miktara uymadığı takdirde, 
noksan kalan miktar için ekici tarafından gös
terilecek sebepler, üç nüsha olarak tanzim edile
cek zabıt varakası ile tesbit olunarak bunlanian 
bir nüshası kendisine verilir, ikinci nüshası be
yannamesine bağlanarak muhafaza edilir, üçün
cü nüshası da ekim lisansını vermiş oları maka
rna gönderilir. 

Ekicinin beyanına nazaran tesbit olunan nok
sanlık sebepleri mahallî ziraat teşkilâtınca en kı
sa bir zamanda tetkik olunarak bu husustaki 
mütalâa ile birlikte evrak vilâyet veya kaza ida
re heyetine ve «Bu heyetlerce lüzum görüldüğü 
takdirde alâkalıyı da dinlemek suretiyle» nok
sanlığın bu sebeplerden ileri gelmediğine karar 
verilirse kanuni muktâzasmın ifası için Cumhu
riyet müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

idare heyetlerince verilen kararlar katidir. 
M) (J) bendine göre, ziraat teşkilâtınca 

Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun adına ha
reket eden teşekküle tevdi edilmiş olan beyan
namelerde yazılı ham afyonlar, Eylül ayı sonu 
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mediğine karar verilirse, kanuni muktazasımn 
ifası için Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi 
olunur. 

M) (J) bendine göre, ziraat teşkilâtınca 
Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun adına ha
reket eden teşekküle tevdi edilmiş olan beyanna
melerde yazılı ham afyonları, Eylül ayı sonuna 
kadar teslim etmiyenlere ait beyannameler adı 
geçen teşkilâtça bir bordroya raptan 15 Ekim 
akşamına kadar, gerekli kanuni takibat yapılmak 
üzere, mahallî Cumhuriyet Müddeiumumilikleri
ne tevdi olunur. 

N) Ham afyonun su veya sair her hangi bir 
madde ile tağşişi yasaktır. 

Madde 27. — A) Ekim lisansı almaksızın 
veya Hüükmetçe ilân edilen mahaller haricinde, 
haşhaş ekenlerle, yalnız tohumdan faydalanmak 
için ekim lisansı verilen yerlerde başları çizen
ler hakkında bir seneden üç seneye kadar hapis 
cezası ile birlikte 200 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. Bu suretle ekilen 
haşhaşlardan kemale gelmiş olanlarla çizilenler, 
toplanarak zabıt ve müsadere ve Toprak Mah
sulleri Ofisine tevdi olunur. Ofis, bunlardan 
faydalanamazsa imha edebilir. 

Ekilen haşhaşlardan kemale gelmemiş olan
lar, ziraat teşkilâtınca verilecek rapor üzerine 
zabıta tarafından sürdürülerek imha edilir. 

B) 18 nci maddenin (C) bendinde yazılı 
mecburiyete riayet etmiyenler 100 liradan 250 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır
lar. 

C) Tahmin edilen miktardan noksan af
yon teslim edip de işbu noksanlığın, neden ileri 
geldiğine dair beyan olunan, sebepleri varit 
görülmiyen ekici hakkında, fiil, Türk Ceza Ka
nununun 403 ncü ve mütaakıp maddelerinin 
şümulüne girmediği takdirde, bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Ç) Bu maddenin : 
1. (A) bendinin ilk fıkrasında yazılı hal

de ekici tarafından afyonun istihsal edilmiş ol
ması; 

2. Tahmin edilen miktarla mukayyedolmak-
sızm, istihsal olunan afyonun tamamının müd
detinde teslim edilmemesi, 

3. Fazlasını kaçağa sarf etmek maksadiyle 
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na kadar teslim etmiyenlere ait beyannameler 
adı geçen teşkilâtça 15 Ekim akşamına kadar, 
gerekli kanuni takibat yapılmak üzere, mahallî 
Cumhuriyet müddeiumumiliklerine tevdi olunur. 

N) Ham afyonun her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

Madde 27. — A) Ekim lisansı almaksızın 
veya Hükümetçe ilân edilen ekim bölgeleri hari
cinde, haşhaş ekenlerle, yalnız tohumdan fayda
lanmak için ekim lisansı verilen yerlerde başlan 
çizenler hakkında 6 aydan iki seneye kadar ha
pis cezası ile birlikte 500 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu suretle ekilen haşhaşlardan kemale gelmiş 
olanlarla çizilenler, toplanarak zabt ve müsade
re ve Toprak Mahsulleri Ofisine tevdi olunur. 
Ofis, bunlardan faydalanamazsa imha edilir. 

Ekilen haşhaşlardan kemale gelmemiş olan
lar, ziraat teşkilâtınca verilecek rapor üzerine 
zabıta tarafından sürdürülerek imha edilir. 

B) 18 nci maddenin (C) bendinde yazılı 
mecburiyete riayet etmiyenler 100 liradan 250 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. ( 

C) Taöımin edilen miktardan noksan af
yon teslim edip de işbu noksanlığın, neden ileri 
geldiğine dair beyan olunan, sebepleri varit 
görülmeyen ekici hakkında, fiil, Türk Ceza 
Kanununun 403 ncü ve mütaakıp maddelerinin 
şümulüne girmediği taktirde 1 seneden 3 sene
ye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Ç) Bu maddenin : 
1. (A) Bendinin ilk fıkrasında yazılı hal

de ekici tarafından afyonun istihsal edilmiş 
olması, 

2. istihsal olunan afyonun tamamının müd
detinde teslim edilmemesi, 

Hallerinde ekicinin fiili Türk Ceza Kanu
nunun 403 ve mütaakıp maddelerinin şümu-
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afyonun her hangi bir madde ile tağşiş edilmesi, 
Hallerinde ekici, fiilinin mahiyetine göre 

Türk Ceza Kanununun 403 neü ve mütaakıp 
maddelerinde yazılı cezalarla cezalandırılır. 

4. Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı
lan ekspertizlerde mağşuş olduğu anlaşılanların 
bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar Ofis 
veya onun acim-ı hareket eden teşkilâtça zap-
tolunur. Bunlardan Ofis veya onun adına hâ -
reket eden teşkilâtla imal sahibi tarafından 
müştereken alınıp mühürlenecek numuneler 
mal sahibine teslim edilir. Cet i kalan afyon
lar Ofis lâboratuvarmda tahlil olunur, tahlil 
neticesinde afyonların mağşuş olmadığı anlaşı
lırsa, mal bedeli ödenir. Aksi halde keyfiyet 
mal sahibine tebliğ olunur. Mal sahibi, tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zarfında malın zap-
tolundüğu yerdeki sulh ceza mahkemesine iti
raz edebilir. Mahkemece, itirazın reddine ve 
zaptolunan afyonlarla numunelerin müsadere
sine veya mal bedelinin ödenmesine karar veri
lir. Bu kadar katidir. Mal sahibi tarafından 
itiraz edilmezse, zaptolunan afyoılar Ofisin ma
lı olur. Bu takdirde mal sahibi, kendisine nu
mune olarak verilen afyonu, itiraz müddetinin 
hitamından itibaren 15 gün zarfında iadeye 
mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmiyenler 
hakkında fiilleri Türk Ceza Kanununun 403 
neü ve mütaakıp maddelerinin şümulüne girme
diği takdirde her numune için 300 lira ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

18 nci maddenin (N) fıkrasına muhalif ha
reket edenler hakkında bir seneden üç seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

D) (C) bendi ile (Ç) bendinin 1, 2, 3 nu
maralı fıkralarında yazılı suçlardan dolayı 
mahkûm olanlarla 4 numaralı fıkra mucibince 
Türk Ceza Kanununun 403 neü ve mütaakıp 
maddelerine tevfikan mahkûm olanlara bir daha: 
ekim lisansı veriln?ez. 

E) Bu kanuna göre i*ıü^aderesine karar ve
rilen ham afyonlar Ofise teslim edilir. 

F) Ham afyon kaçakçılığından dolayı hük-
m olun an para cezalarına ait kesin ilâmlar Cum
huriyet Müddeiumumiliğince re'sen Toprak Mah
sulleri Ofisine verilir. Bu ilâmların para ceza
larına ait kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi hükümleri dairesinde Ofisçe infaz edilir. 

13 -
Muvakkat E. 

lüne girmediği taktirde 1 seneden 3 seneye ka
dar hapis cezası hükmolunur ve elde edilen 
ham afyonlar müsadere edilir. 

3. Ofise teslim edilen afyonlardan, yapı
lan ekspertizlerde mağşuş olduğu anlaşılanla
rın bedeli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar 
Ofis veya onun adına hareket eden teşkilâtça 
zaptolunur. Bunlardan Ofis veya onun adına, 
hareket eden teşkilâtla mal sahibi tarafından 
müştereken alınıp mühürlenecek numuneler 
mal sahibine teslim edilir. Geri kalan afyonlar 
Ofis lâboratuvarmda tahlil olunur, tahlil neti
cesinde afyonların mağşuş olmadığı anlaşılır
sa, mal bedeli ödenir. Aksi (halde keyfiyet mal 
sahibine tebliğ olunur. Mal sahibi, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay zarfında malın zapto-
lunduğıı yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine iti
raz edebilir. Mahkemece, itirazın reddine veya 
zaptolunan afyonlarla numunelerinin müsadere
sine veya mal bedelinin ödenmesine karar 
verilir. Bu karar katidir. Mal sahibi tarafın
dan itiraz edilmezse, zaptolunan afyonlar Ofi
sin malı olur. Bu taktirde mal sahibi, kendi
sine numune olarak verilen afyonu, itiraz müd
detinin hitamından itibaren 15 gün zarfında 
iadeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet et
miyenler hakkında fiilleri Türk Ceza Kanunu
nun 403 neü ve mütaakıp maddelerinin şümu
lüne girmediği takdirde her numune için 300 li
ra. ağır para cezası hükmolunur. 

18 nci .maddenin (N) fıkrasına muhalif ha
reket edenler hakkında 3 aydan 2 seneye ka
dar hapis cezası veya 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası (hükmolunur. 

Tağşiş için kullanılan ecnebi madde ham 
afyonun evsafının bozulmasına az tesir ede
cek miktarda ise yukarı fıkradaki cezalar ya
rıya; çok az tesir edecek derecede ise üçte bire 

kadar indirilerek hükmolunur. 
D) C bendi ile Ç bendinin 1, 2 ve 3 numa

ralı fıkralarına ve Türk Ceza Kanununun 403 ve 
404 neü maddelerine göre mahkûm olanlara bir 
daha ekim lisansı verilmez. 

E) Bu kanuna göre müsaderesine karar veri
len ham afyonlar Ofise teslim edilir. 

F) Bu kanuna göre hükmolıanan para ceza
larına ait kesin ilâmlar Cumhuriyet Müddeiumu-
miliğince re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine veri-
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G) Bu kanuna göre müsaderesine karar ve
rilen ham afyonların kıymeti ve hükmedilecek 
para cezalarının tamamı üzerinden 1918 sayılı 
Kanunun 60 ncı maddesine göre ilgililere ikra
miye verilir. 

H) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya 
suçlann vukuagelmesine, her ne şekilde olursa 
olsun yardım edenler hakkındi asıl suçluların 
bu madde hükmünce görecekleri cezaların yarısı 
hükmolunur. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failler gibi ceza görürler. 

MADDE 2. — Ham afyon, hazırlanmış af
yon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları Türk 
Ceza Kanununun tatbikatında uyuşturucu mad
delerden mâduttur. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı lisans siste
minin tatbikatına ait muamelelerle haşhaş zira-
atinin ve afyon istihsalinin teknik kontrolünü 
Ziraat Vekâleti yapar. 

Ancak bu işlerin görülmesinde alâkalı bütün-
Devlet daireleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
-mezkûr vekâlet teşkilâtına yardımda bulunur. 

Bu kanunun tahmil ettiği vazifelerin yürü
tülebilmesi için lüzumlu masrafları karşılamak 
üzere Ziraat Vekâleti bütçesine her sene gerekli 
tahsisat ayrı bir fasıl halinde eklenir. 

MADDE 4. - - Bu kanunun tatbik suretine ait 
esaslar, Dahiliye, Ticaret ve Ziraat Vekâletle-
rince müştereken tesbit ve meriyet tarihinden 
itibaren en geç 6 ay içinde ilân olunur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20. X I I . 1958 
Başvekil Devlet Vekili 

A. M&ndffres —— 

Muvakkat E. 

lir. Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 1918 
sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri daire
sinde Ofisçe infaz edilir. 

G) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya 
suçların vukua gelmesine, her ne şekilde olursa 
olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların bu 
madde hükmünce görecekleri cezaların yarısı hük
molunur. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failler gibi ceza görürler. 

EK MADDE 1. — Ham afyon, hazırlanmış 
afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları 
Türk Ceza Kanununun tatbikatında uyuşturucu 
maddelerden mâduttur. 

EK MADDE 2. — Bu kanunda yazılı lisans 
sisteminin tatbikatına ait muamelelerle haşhaş 
ziraatinin ve afyon istihsalinin teknik kontrolünü 
Ziraat Vekâleti yapar. 

Ancak bu işlerin görülmesinde alâkalı bütün 
Devlet daireleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi mez
kûr Vekâlet teşkilâtına yardımda bulunur. 

Bu kanunun tahmil ettiği vazifelerin yürü
tülebilmesi için lüzumlu masrafları karşılamak 
üzere Ziraat Vekâleti bütçesine her sene gerekli 
tahsisat ayrı bir fasıl halinde eklenir. 

EK MADDE 3. •— Bu kanunun tatbik sure
tine ait talimatname, Dahiliye, Ticaret ve Ziraat 
vekâletlerince müştereken tesbit ve meriyet tari
hinden itibaren en geç 6 ay içinde neşir v ilân 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE l. —• Bu kanunun 27 
nci maddesine göre müstahsıllar hakkında hük-
molunacak cezalar, fiilleri T. Ceza Kanununun 
403 ve mütaakıp maddelerinin şümulüne girme
diği takdirde kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren 1/4 nispetinde hükmolunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili vo 
Çalışma V. V. 

H. Şamm 
Miüî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vefciii 
C. Ycmkmvı 

Ticaret Vekili 
E. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
ff. ffüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

îmar ve iskân Vekili 
M, Berk 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
Dr. N. Gedik 

Maliye Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

H, Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sili. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 
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S. SAYISI : 319 
6785 sayılı İmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/214) 

T. C. . 
Başvekâlet 18 . VI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

tiayı : 71-737/2021 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

tmar ve îskân Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
9 . VI . 1958 tarihinde kararlaştırılan 6785 sayılı tmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Malûm olduğu veçhile memleketimizde girişilen hummalı imar hareketlerinin bir cüzü olarak 
şehir ve kasabalarımızın modern şehircilik anlayışına uygun bir şekilde yeniden tanzimine başlan
mıştır. Bu meyanda yeniden açılan veya genişletilen yol, meydan, yeşilsaha, park ve otopark gibi 
umumi hizmetlere tahsis edilmiş yerlerin çevrelerinde en kısa zamanda şehrin bediî ve turistik \ ıy-
metini artıracak yeni tesislerin vücuda getirilmesi gerekmektedir. Böyle bir halin ise, bahis mevzuu 
mahallere bitişik bir kısım gayrimenkullerin belediyelerin yedine geçmesi ve bu mahallî idarelerce 
bilâhara süratle ve maksada uygun bir şekilde inşaata girişebilecek âmme idare ve müesseselerine 
veyahut sair hakiki veya hükmi şahıslara devredilmesiyle mümkün olacağı bedihidir. 

Nitekim, 6785 sayılı tmar Kanunundan sonra meriyete giren 6830 sayılı Kanunun 35 nci madde
siyle kaldırılan 3710 sayılı Belediye istimlâk Kanununun 2 ve 5 nci maddeleriyle bu maksadı temin 
için gerekli salâhiyetler belediyelerimize tanınmıştı. 

istimlâk Kanununun 3 ncü maddesi muvacehesinde tatbikatta zuhur eden bâzı güçlükleri önle
mek gayesiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

D«vr« : XI 
İçtima : t 



Nafıa khıcümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/214 

Karar No. İt 

12 . 1 . 1959 

Yüksek Reisliğe 

6785 sayılı İmar Kanununa bir madde ek
lenmesi hakkında kanun lâyihası encümenimiz
de ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi : 

Bu maddeye göre yol, meydan, yeşil saha, 
park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan 
yerlerin çevresinde bulunan yerlerden parsel 
derinliklerine kadar alınması hususu derpiş, 
edilmiştir. Meriyetten kaldırılan 3710 sayılı İs
timlâk Kanununun 2 nci maddesinde bu hü
küm sarahaten yer aldığı halde bilâhara bunun 
yerine geçen 6830 sayılı Kanunun 3 neti mad
desinde bu umumi olarak derpiş edilmiş, aynı 
maddenin gerekçesinde sarih olarak belirtil
miştir. Bundan başka 6785 sayılı İmar Kanunu
nun 32 nci maddesiyle 41 nci maddesinin son 
fıkrasında istimlâkten artan yerlerin, mal sa
hiplerinin rızasiyle tam parsellerin istimlâkine 
taraftar olunmuş ise de tatbikatta gerek İstim
lâk Kanununun mer'i maddesi ve gerekse İmar 
Kanununun sözü geçen maddesi hükümleri bir
takım ihtilâflara ve suitefehhümlere sebebiyet 
verdiğinden ve tatbikatta bâzı aksaklıklar hu
sule geldiğinden Hükümetçe teklif olunan bu 
maddeye ihtiyaç bulunduğuna encümenimiz de 
kaani olarak maddeyi yerinde ve uygun göre
rek kanun lâyihasını aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince "Dahiliye Encümenine tev

di buyurulmak üzere 
Nafıa Encümeni 

Reisi 
Gazianteb 

ti. Kur an el 
Kâtip 

Bilecik 
M. Erdem 

Artvin 
M. Bumiu 

Denizli 
O. Ongan 

Konya 
O. Bibioğlu 

Malatya 
A. Fırat ' 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
N, Berkman 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. 
Afyon K. 
O. JTygvn 

Adana 
K. Bozdoğan 

İmzada bulunamad ı 
Çankırı 
N. Fırat, 

Gümüş ane 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
/S'. Kadirbeyoğlv 

Kütahya 
M. Diler 

Ordu 
İmar durumu müsaid-
olan parsellerin istim
lâk olunmıyarak bu 
parseller üzerine yapa
cakları binalar için 
müddet tesbiti sure
tiyle. 

H. Yürür 
Trabzon 

H. Çulha 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/214 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

6785 sayılı İmar Kanununa bir madde eklen- iştirakiyle 
m esi hakkındaki kanun lâyihası ile Nafıa Endi- edildi: 
meni mazbatası ilgili vekâlet temsilcilerinin de Kanun lâyihasının esbabı 

8. V.1959 

encümenimizde tetkik ve müzakere 

mucibesinde zik-
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redilen sebepler encümenimizce de muvafık mü
talaa edilmekle beraber 6830 sayılı İstimlâk Ka
nununun espirisi dâhilinde ve ferde Anayasa ile 
tanınmış olan mülkiyet ve tasarruf haklarının 
da vikaye ve sıyaneti bakımından lâyihanın ek 
maddesi metnine, 

a) * Tasdikli imar ve istikamet plânlarının 
tatbikine geçilmesi dolayısiyle yeniden tekevvün 
edecek imar parsellerinden birinin veya birkaçı
nın tamamına sahibolanlara ait arazi ve arsala
rın, plâna uygun inşaat yapmayı taahhüdettik-
leri takdirde Belediyelerce bu arazi ve arsaların 
istimlâkten hariç tutulmasına karar verileceği, 

b) imar parselleri istimlâk dışında bırakı
lanlarla, kendilerine arsa tahsis ve tescil edilen
lerin inşaata başlama ve bitim tarihleri içinde 
imar plânına uygun bina yaptırmaya mecbur ol
dukları, 

c) inşaat için tâyin olunan mehlin ne gibi 
kayıt tahtında temdidedilebileceği^ 

ç) Taahhüdedenin şartlara riayetsizliği ha
linde Belediyelerin gayrimenkulu hangi usul 
dairesinde geri alabileceği hususlarının dercedil-

mesinin adalet prensiplerine uygun olacağı mü
lâhaza edilerek kanun lâyihasının ek maddesi bu 
suretle tadilen 2 ve 3 ncü maddeleri de aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

)ahilive Encümeni Reisi 
Edirne 

Ti. Nasuhioğlu 

Reisvekili 
Yozgad 

Ö. L. Erzurumluoğlu 

Mazbata M. 
Samsun 
E. Anıt 
Aydın 

F. Batur 
Bitlis 

B. İBingöl 
Kırşehir 

3öz hakkım mahfuzdur. 
O. Canatan 

Tokad 
D. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kocaeli 
8. Yalım 
Aydın 

H. Coşkun 
Çorum 

K. Erdem 

Amasya 
K. Eren 

Bitlis 
N. Barut 

Denizli 
T. Bahadır 

Samsun 
İV. TJulsoy 

Van 
S. Erdinç 

imzada bulunamadı 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/214 
Karar No. 51 

4 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

imar Kanununa bir madde ilâvesi hakkındaki 
lâyiha, Nafıa ve Dahiliye encümenleri tarafın
dan tanzim kılman mazbatalar ile birlikte encü
menimize havale buyuruiduğundan alâkalarına 
binaen Adliye, Dahiliye, Nafıa, imar ve iskân 
vekâletlerinin mümessilleri davet olunarak tet
kik ve müzakere edildi: 

6785 sayılı imar Kanununun 32 ve 41 nci 
maddeleri ile istimlâk Kanununun 3 ncü mad
desinin tatbikatında muhtelif noktai nazarların 
husule geldiği tesbit edildiğinden mütehaddis ih
tilâfların hal ve telifine medar olmak üzere imar 
Kanununa bir madde eklenmesi zımnında işbu 
lâyihanın hazırlandığı ani aşılmıştır. 

Filhakika, muahharan meriyet mevkiine ko
nulan istimlâk Kanununun zikri geçen 3 ncü 

maddesinde, imar hareketlerinin bütün ihtimal
leri ile derpiş edilmiş ve 28 . VIII . 1956 tarihli 
esbabı mucibe lâyihasının mahsus kısmında mak
sat ve gaye etraflı şekilde izah olunmuştur. Bu 
itibarla mevzuun lâyıkiyle tenevvürü için hâdi
seye mümas 3 ncü maddeye ait mucip sebepler
den muayyen parçalarının mazbataya derci uy
gun görülmüştür. Ezcümle; 

a) Bu madde (istimlâk Kanunu madde 3) 
istimlâk şartlarını tâyin edildiği ve ne gibi hal
lerde istimlâk yoluna başvurulacağının birer bi
rer tadadından kaçınıldığı, 

b) Belde sâkinlerinin medeni, sıhhi, bediî 
ihtiyaçlarının tanzim ve 'tesviyesi ve tehlikenin 
korunması için belediye sınırları içinde ve dı
şında tesis yapmak için lüzumlu yerleri, 
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e) fona/r plânını tetibi'k eıtmek için plânda 
gösterilen .mesken, sanayi, ticaret ve sair bölge
lerin ve yeniden açacağı veya tanzim edeceği 
yolların her iki tarafındaki ıgayrimenkullerin 
imar parseli derinlüMerin'e (kadar istimlâMınin 
caiz solduğu, mabsusan zikredildikten sonra, 

d) Bu maddeye ımütaallik >olarak 1 ilâ 22 
b erit t e tesfoit edilen (hallerin 'birer misal olarak 
'kaydedildiği zikredilmiş ve talkiben, 

e) Bunlara benzer ve kanunun 3 ncü mad
desindeki şartların tahakkuku Ihalİhde bu kanun 
'hükümleri dairesinde istimlâk yapılacaktır, de-
nilmelk suretiyle fbu maddenin şümulü ftfade ve 
beyan olunmuştur,. 

Görülüyor ki, mucip sebeplerde âmme hiz
metinin mütekâsif bulunan ve izalesi zaruri 
olan frhtiyaçlarınm giderilmesi zumınnda hare-
Iket 'tarzı 'en geniş mikyasta ve tereddüdü 
muci'bolmıyacak şekilde gösterilmiş işe de, bu 
Ibaptalki metnin elfaz ve ibarelerimin maksadı 
vazı'h 'surette temin edemediği nümayan olmak
tadır. 

Vaz'ı düşünülen hususları, ihzar ve tatbik 
edecek merciin belediye siması itibariyle lâyiha 
metninin îmar Kanununun hükümleri meyanm-
da bulunması muktazi halinde tecelli etmiştir. 
Bu suretle İstimlâk Kanunu ile mütenazır hü
küm şevkinin tatbikatı salim mecra ve istika
mette tanzim edeceği de bedihidir. Binaenaleyh, 
beledî hizmetleri ve istimlâk mevzuunu efradını 
cami olarak tesbit eden Hükümet lâyihasının 
aynen kabulü müzakereye iştirak eden mevcu
dun ittifakı ile kararlaştırılmıştır. 

Dahiliye Encümeni esas ve cari muamelele
rin neticeleri bakımından yeni bir hüküm ilâve
sinin lüzumunun mazibatasmda belirtmiş, fakat 
bâzı ihtirazi kayıtlar üzerinde de tevakkuf et
miştir. 

Halbuki; lâyiha, münhasıran imar plânına uy
gun şeklî bir inşaat işini değil, 'heyeti umumi-
yesiyle bir belde sakinlerinin hal ve istikbal ba
kımından inkişaflar muvacehesinde, tazyik edi
ci bir vaziyet olarak ifadesi kabil ihtiyaçlarının 
her sahada ve suretle temini sadedinde toplu 
inşa, imar ve tesis hususlarını istihdaf etmekte
dir. Bu sebeple Dahiliye Encümeninin maksa
dı teminden uzak bulunan tadilâtına encümeni-
mizce iştirak edilmesine mahal görülmemiştir. 

Mevzuun arz ettiği ehemmiyet dolayısiyle 
lâyihanın müstacelen ve takdimen tetkik ve mü
zakeresi hususunun mazmataya derci de karar 
altına alınmıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. Muharriri . Kâtip 

Aydın Balıkesir Manisa 
O. Ülkü V. Asena Â. Akın 

Afyon K. 
0. Talu 
Bursa 

E. Bayrı î. 
İstanbul 

N. Tekinel 
Sakarya 

N. Kirişçioğl'u 

Aydın 
N. Geveci 
Denizli 

Burdur 
B. Kayaalp 

İçel 
Hadımlıoğlu M. Dölek 

İzmir 
N. Davran 

f 

Sakarya 
T. Barış 

Yozgad 
M. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6785 sayılı tmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6785 sayılı 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

imar Kanununa 

«EK MADDE — Tasdikli imar ve yol istika
met plânlarının tatbikatı dolayısiyle genişletile
cek veya yeniden açılacak yol, meydan, yeşil sa
ha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrı
lan yerlerin çevresinde bulunup genişletme ve aç
ma için lüzumlu olanlardan başka gayrimenkul-
leri; umumi veya mevzii imar veyahut yol istika
met plânlarında işaret edilmiş parsel derinlikle
rine kadar istimlâke ve tasarrufa belediyeler sa
lahiyetlidir.» 

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

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

9 . V I . 1958 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes — 

X AFİ A EN( <Ü M E N t NIN TA I) 1E I 

ti7H5 saydı İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun 

.MADDE 1. -—- Hükümetin birinci 
avucu kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - - Hükümetin üçüncü maddesi 
avnen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 319 ) 



DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ i ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

.6785 sayılı İmar Kammuna Ur madde eklenmesi \ 6785 sayılı İmar Kanununa Ur madde eklenmem 
hakkında kamın lâyiham \ hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi MADDE 1. -- 0785 sayılı tmar Kanununa j 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Tasdikli imar ve yol istika
met plânlarının tatbikine geçilmesi dolayısiyle 
(Kanunun 27 nei maddesinin (B) fıkrasına tev
fikan) tanzim edilmiş veya edilecek tatbikat 
plânlarında genişletilmesi veya yeniden açılması 
ieabeden yol, meydan, yeşil'saha, park ve otopark 
gibi umumi hizmetlere tahsis edilmiş yerlerin bi
tişiğinde bulunup ticari, sınai, ve saire maksat
larla yapılacak tesisler için ayrılan imar parsel
lerinin tamamını istimlâke ve tasarrufa beledi
yeler salahiyetlidirler. 

Ancak, yeniden tekevvün eden imar parsel
lerinden birinin veya birkaçının tamamına sahib-
olanlarm plâna uygun inşaat yapmayı taahhücl-
ettikleri takdirde arazi ve arsaların istimlâkten 
hariç tutulmasına belediyelerce karar verilir. 
İmar parselleri istimlâkten hariç tutulanlarla, 
kendilerine arsa tahsis ve tescil edilenler, karar 
ve tescil tarihinden itibaren bir yılda başlamak 
ve 3 yılda bitirmek şartiyle imar plânına uygun 
bina yaptırmaya mecburdurlar. 

Taahhüdün muayyen mehil zarfında ifa e li-
lememesi mücbir sebeplerden mütevellit ise bu 
takdirde mehlin, yapılacak inşaatın hususiyeti
ne göre ve İmar ve İskân Vekâletinin tasvibine 
iktiran etmek şartiyle temdidine belediyeler ka
rar verir. 

Bu şartlara riayetsizlik halinde belediye gay
rimenkulu hiçbir hüküm istihsalin^ hacet kal
maksızın geri alır. 

Binaya başlanmamış ise ilk istimlâkteki kıy
met esas tutularak arsa bedeli, bina kısmen ya
pılmış ise -arsa ile yapılan inşaat bedeli İstim
lâk Kanunu hükümlerine tevfikan sahibine öde
nir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ııcü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ııcü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sın. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 
İV". Ökmen 

Çalışma Vekili 

Bas. Yay. ve Turz. Vekili 
Sanayi V. V. 

S. Yır cali 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V.V. 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Tiearet Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. TTçaner 

Sanayi Vekili 

ve İmar ve İskân 
Vekili 

M. Berk • 

(S . Sayısı : 8.10) 



Devre : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât yapılması hakkında 

Kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1 /373) 

T. C. 
Başvekâlet 4 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-929/1276 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

[Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 3 . V I . 1959 
tarihinde kararlaştırılan Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte, sunul • 
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin ekonomik sahada süratle ilerleyişine muvazi olarak artan her çeşit eleman ih
tiyacını zamanında karşılamak üzere meslekî ve teknik öğretim müesseselerini geliştirmek ve bun
ların sayısını artırmak zarureti vardır. 

Bu maksatla 1956 yılında beş senelik ihtiyacı karşılıyacak bir kanun lâyihası hazırlanmışsa da 
ihtiyacın ancak 1 Mart 1958 tarihine kadar olan miktarı kabul edilmiş ve böylece 1958 yılından 
sonra ihtiyaç duyulan kadroların alınmasına imkân kalmamıştır. 

Halen mevcut idareci ve memur kadrolarının hepsi kullanılmıştır. Bu bakımdan 1958 - 1959 yılın
dan itibaren yeniden açılması düşünülen akşam kız sanat okulları, kız ve erkek sanat enstitüleri tek
niker okulları ve ticaret okullarının faaliyete geçirilmesi ancak yeniden kadro almmasiyle müm
kündür. 

Mezkûr kadrolar alınabildiği takdirde yalnız okul açılması değil aynı zamanda mevcut okul
ların kadrolarının da tamamlanması ve yeni şubelerin ilâvesi mümkün olabilecek ve bu suretle bil
hassa öğrenim çağı dışında kalmış olan vatandaşlarımızın kültürel ve içtimai seviyelerinin yüksel
tilmesi ve bu suretle birer meslek sahibi olmaları yolunda Maarif Vekâletine düşen vazifenin ifası
na imkân hâsıl olacaktır. 

ilişik kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No. 1/373 
Karar No. 4 

5 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât 
yapılması hakkında kanun lâyihası Maarif Müs
teşarı ve Maliye Vekâleti temsilcisi de hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun lâyihasının dayandığı mucip sebepler 
komisyonumuzca da yerinde görülmüş, ihtiyacı 
karşılıyacak olan kadrolar cetvelleriyle birlikte 
aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Müesseselerin bu tedris yılında hizmete gi
rebilmelerini temin için lâyihanın takdimen ve 

müstaceliyetle görüşülmesi temennisiyle; 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzeret 

Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Muvakkat En. 

Rize 
1. Akçal 

Kâtip 
Bursa 

H. Ülman 
Diyarbakır 

M. II. Ünal 
Konya 

H. Â. Keymen 

Reisi 

M. 

Afyon K. 
0. Kökten 

îsparta 
A. Lâtifaoğlu 

Konya 
M. Bağnaçık 

M. M. 
Siird 

D. Süalp 

Çanakkale 
N. Togay 
İstanbul 

A. Hacopulos 
Konya 

M. Bunyun 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif Vekâleti kurulu§ kadrolariyle merkez ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât yapıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 6726 sayılı Kanunla değiştirilen 
VI işaretli (Meslekî ve Teknik öğretim daireleri
ne bağlı erkek teknik, kız teknik ve ticaret 
okulları) başlığı altındaki kadrolardan ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve ye
rine bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
konulmuştur. 

MADDE 2. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin 6726 sayılı Kanunla değiştirilen 
IV işaretli (Meslekî ve Teknik öğretim okulları 
idarecileri) başlığı altındaki kadrolardan ilişik 
(3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmış 
ve yerine bağlı. (4) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — İlişik (5) ve (6) 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) 

işaretli cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ilâve-
edilmiştir. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde me-

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

3 . V I . 1959 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 
A. Aker 

Devlet Vekili Ve 
Münakalât V. V.. 
M. Kurbanoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye VekilE 
N. Gedik 
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Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Maliye Vekili 
//. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvr&ar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz Vekili 

îmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

S. Ataman 

(S. Sayısı : 321) 



— 4 -
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

VI. — Meslekî ve 'Teknik Öğretim dairelerine 
bağlı (Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret 

okulları) 

Menmruvetin nev 'i 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ad< 

14 
35 

145 
178 
173 
319 

Maaş 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

I). Mcınurııvetin nev 'i 

10 Öğretmen 
11 » 

9 Kâtip - Hesap memuru 
10 » » » 
11 » » » 
12 » » » 
13) » » » 

•o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
.0 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

f2]SAYILI CETVEL 

VI. — Meslekî ve Teknik Öğretim dairelerine 
bağlı (Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret 

okulları) 

1 

15 
48 

117 
174 
229 
355 
674 
004 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

11 

9 
10 
11 
12 
13 

Öğretmen 
Mütedavil sermaye saymanı 
Kâtip - Hesap 

» » 
» » 
» » 
» » 

memuru 
» 
» 
» 
» 

[3] SAYILI CETVEL 

IV - Meslekî ve Teknik Öğretim okulları 
idarecileri 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 

Aded 

53 
19 
24 
19 
36 

180 
7 

Ücret 

210 
170 
140 
120 
100 
75 
60 

Memuriyetin nev'i 

Öğretim müdür yardımcısı 
Yönetim » » 
Müdür yardımcısı 
Öğretim müdür yardımcısı 
Müdür yardımcısı 
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[4] SAYILI CETVEL 

IV - Meslekî ve Teknik öğretim okullan 
idarecileri 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 

Aded Ücret 

40 
100 

40 
40 
50 
60 
30 

250 
200 
175 
150 
125 
100 
75 

Memuriyetin nev'i 

öğretim müdür yardımcısı 
Yönetim » » 
Müdür yardımcısı 

Aded 

5 
5 

50 
100 
150 
150 

10 

Ücret 

170 
170 
150 
120 
100 
75 
60 

[5] SAYILI CETVEL 

VI - Meslekî ve Teknik öğretim dairelerine bağh 
(Erkek teknik, kız teknik ve ticaret okullan) 

I). Memuruyetin nev 'i Aded Maaş 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
i) 

10 
11 

Öğretmen 
» 
» 
» 

.» 
» c 

Mütedavil sermaye 
Kâtip - hesap 

» 
» 

» 
» 

saymanı 
memuru 

» 
» 

3 
13 
35 
20 
20 
58 
4 
4 

12 
16 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 

[6] SAYILI CETVEL 

VI - Meslekî ve Teknik Öğretmeli okullan 
idarecileri 

Memuriyetin nev'i 

Müdür yardımcısı 
» » 

Aded Ücret 

20 
20 

100 
75 

««M» 
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Devre : XI 
îçtöna: 2 S. S A Y f S J -

Maarif Vekâleti kurulup kadrolariyle merkez kurula ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kamunda değtfikKk yapıknasına dair olan 
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan kanunktrda değişiklik 
yapılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna, bagU cetvellerde tadilât 
yapılmasına dair kamun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (î /349> 

T. C. 
Başvekâlet 16.17. İ&5& 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-890/885 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 13. IV. 1959 
tarihinde kararlaştırılan Maarif Vekâleti laıruluf k t̂ticoiaaâıjd^ merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri 
bulunan kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât ya
pılmasına dair (kanun lâyihasının, esbabı mucibeai ve İlişikleri ile birlikte, sunulduktu» saygılarım-
la arz ederimi. 

BaJYfrkil Vekili 
T. îleri 

ESBABI MPOtKEl 

Lise ve ortaokullar öğretmen ve memurlarının k a d r a n ile. ilgili 6949 sayılı Kanuna bağılı kadro 
cetveMerin.de-: 

Halen İse ve ortaokullarda vazifeli öğretmenlerden daha önce ilkokul öğretmenliğinde bulun
muş •olanların maaşî'armın 6273 sayılı Kanuna göre intıibakını sağlamak ve fon mevzuda ilgililerin 
Türküye ©lyük Millet Miecüsi Arzuhal Encümeni ile Şûrayı Devlet'ten istihsal ettikleri (kararla
rın infazını mümkün kılmak; 

1954 - 1959 yılları içinde kanuni müddetlerini doldurdukları halde kadrosuzluk yüzünden terfi 
ettirilmemiş 814 öğretmenin terfiini temrin etmek; 

19*57 - 1958 'öğretim yılında yeniden açılmış Ibulunan 31 ortaokul ve 9 Hse ile meccut Okullacra 
ilâve edilmiş 643 yeni şubenin, ayrıca ortaokul "bulunmıyan 94 kaza •me>rkezin4e gelecek bir iki 
yıl içerisinde açılması kararlaştırılan ortaokulların müdür, müdür yardımcısı ve ımemujr ihtiyar
larım karşılamak üzere, 

Asgari İhtiyaç göz önünde tutulmak suretiyle gerekli kadroların üavesi maksadiyle değişiklik 
yapılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

Lâyihanın malî portesini asgari bir miktar üzerinde tutmak ve öğretmenlerin snağdurîyetlefi-
nin devamım kısmen önlemek maksadiyle mevcut 30 liralık kadrodan 436 sı kaldflulmi| ve |$8&t 
yüksek derecelerdeki kadrolara gereken İlâveler yapılmıştır. 

http://cetveMerin.de-


— 2 — 
Yalnız 'bir yıl içerisinde artan öğrenciler için çeşitli branşlardan takriben daha 1 000 öğret

menin tâyini gerekmektedir. 
Böylece öğretmen ihtiyacı İrer geçen yıl daha büyük bir ölçüde artmakta ve memleketimiz için 

bir »an evvel ballı gereken »çok önemli ve hayati bir problem halini 'almış bulunmaktadır. 
Bu ihtiyacın öğretmen yetiştirmekle karşılanacağı aşikâr olmakla beraber yetişmiş, tecrübeli 

öğretmenlerin meslekte 'kalmalarını temini de kaçınılmaz (bir zaruret ve zamanla taihdidedilm<emiş 
bir tedbirdir. 

Son zamanlarda, orta öğretime olan tahminler fevkinde memnunluk verici ilgi ve bunun netieesrt 
olan öğrenci artışı öğretmenlerimizin vazifelerini güçleştirmiş olup, 'her öğretmen normal çalışma 
takatinin üstünde bir gayretle çalışmaktadır. 

Hal böyle iken terfi© hak (kazanmış oldukları halde kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilm&diği 
için son bir iki yıl içinde meslekten ayrılanların miktarı takriben ımesleke -giren öğretmenlerin 
miktarına eşittir. 

Teklif «dilen kanun lâyihasının, ekli cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, malî por
tesi ceman 10 791 567 lirayı bulmaktadır. 

Böylece nispeten az bir malî külfet ıkarşılığmda, büyük bir gayret <ve feragatle çalışmıalkta olan 
öğreltımenlerin terfileri, dolayısiyle çalışma güçlerinin artırılması, meslelkte kalmaları ve Büyük 
Millet Meclisi Arzuhal Encümeni ve 'Şûrayı Devletçe verilen ve infazı lüzumlu olan (karar
lar ile 6273 sayılı Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi temin edilmiş olacaktır. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/349 
Karar No. 20 

,30 . IV . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buy ur ulan; «Maarif 
Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nunla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair kanun 
lâyihası» Maliye ve Maarif Vekâletleri mümes
silleri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere edildi: 

Kanun lâyihası ortaöğretimde muhtaç bulu
nulan öğretmen ve memur kadrolarının teminini 
istihdaf eylemektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de ifade edil
diği veçhile 6273 sayılı Kanunun ortaöğretim 
öğretmenlerine temin ettiği hakları tahakkuku 
ve bununla alâkalı Büyük Millet Meclisi Arzu
hal Encümeni ile Şûrayı Devlet' Kararlarının 
infazı; 

1954 ve 1958 yılları arasında terfii hakettik-

leri halde kadrosuzluk yüzünden terfi edememiş 
olan 814 orta tedrisat öğretmeninin terfilerinin 
sağlanması; 

1957 - 1958 öğretim yılında yeniden açılmış 
bulunan ortaokul ve liselerle bunlara aidolmak 
üzere artırılan şubelerin ve önümüzdeki bir iki 
yıl içerisinde kazalarda açılması kararlaştırılan 
ortaokulların müdür, müdür yardımcısı ve me
mur ihtiyaçlarının giderilmesi için lâyihaya ekli 
cetvellerde gösterilen kadroların alınmasına lü
zum ve ihtiyaç bulunduğu kanaati ile lâyiha, 
encümenimizce aynen ve. ittifakla kabul edilmiş
tir. 

Kanuni müddetlerini doldurdukları halde 
kadrosuzluk yüzünden aylarca ve hattâ yıllarca 
bekletilmek suretiyle zarar görmüş bulunan or
taöğretim öğretmen ve memurlarının mağduri
yetlerinin devamını önlemek üzere lâyihanın tak-
dimen ve müstaceliyetle görüşülmesi teklifi de 
ayrıca karar altına alınmıştır. 
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Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi Afyon K. 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. O. Kökten 
Maarif Encümeni Reisi ve îstanbul 

bu Mazbata M. Kâtip H. Giray 
Rize İçel Maraş 

A. Morgu S. Göknar H. Gürün 

Ankara 
Ü. EIU 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 
Trabzon 

M. R. Tarakçtoğlu 

İsparta 
A. Lâtifaoğlu 

Konya 
M. Runyun 

Tunceli 
F. Ülkü 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas : 1/349 
Karar No. 130 

5 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle mer
kez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanunla ek ve tadilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 6949 
sayılı cetvellerde tadilât yapılması hakkında 
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 16 Nisan 1959 tarihli ve 
71 - 890/835 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maarif Encümeni mazbata -
siyle birlikte, encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maarif ve Maliye Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere 6273 sayılı intibak Ka
nunundan istifade eden ve kadrosuzluk yüzün
den müktesep haklarını alamıyan orta tedrisat 
kadrolarında çalışan öğretmenler ile aynı kad
rolarda çalışan ve muayyen terfi müddetlerini 
doldurmuş olan öğretmenlerin terfilerini ve ye
niden açılacak ortaokul, lise ve mevcut okullar
da ihdas edilecek şubelerin lüzumlu olan öğ
retmen, müdür, müdür yardımcısı ve memur 
kadrolarının ihdasını temin maksadiyle sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif Encü
meni aynen kabul etmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde encümenimizde 
cereyan eden müzakerelerden sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler uygun mütalâa edilerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve kanun lâ
yihası Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğhı 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

3/. Şellefyan 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Rize 

/ . Akçal 
Trabzon 
/. Şener 

Mazbata M. 
tzmir 

B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Corum 
••'¥. Gürsel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
M. Erdener 

tstanbul 
N. N. Yücel 

Nevşehir 
N. önder 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. ff. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Denizli 
A. R. Karaca 

Grazianteb 
E. Cenani 

tstanbul 
İV. Kır§an 

t zmi r . 
D. Akbel 

Rize 
H. Agun 

Sinob 
Ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE I. — 6949 sayılı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetveldeki (Lise ve ortaokul!-ir öğretmen 
ve memurları) başlığı altındaki kadrolar kaldı
rılmış, yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı ceivel-
de yazılı kadrolar konulmuştur-. 

Mmrif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merhem Jteu* 
ruluş ve görevleri Hakkındaki 2287 sayılı Kanun-
&& değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kamınla ek ve zeyilleri bulunan kanunlarda de-
ğisikİik yapılmam hakkındaki 6949 sayılı Kamuna 
bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına dair kanun 

hası 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Saman 

MADDE 2. — 6949 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetveldeki (Lise ve ortaokullar idareci!.eri) 
başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış yerine bu 
katoiiiia ekli (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ku-
nıümlifte. 

MADDİ: 3. — ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif Vekâ
leti kısmına konulmuştur. 

MADDE 4. 
riyete girer. 

Bu kannti neşri tarihinde me 

MADDE 5. — Bu kanonun hükümlerini ic 
ray» îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 . IV . 1959 
Başvekil Vekili Devlet Vekili 

T. İleri '— 
Dte t̂et Vekili Devlet Vekili ve 

A. M.et Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif VekiM 
C. Yavdımcı 

Ticaret Vekili ve 
Hariciye V. V. 

H. Erkmen 

Güm. ve inli. Vekili 
H. Hüsnüm 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve iskân Vekili 

Adliye Vekili 
E, Budakoğlu 

Daülîye Vekili 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Nafıa Vekili 
T. ÎVeri 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili ve 
Dahiliye V. V. 

Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili ve 
imar ve iskân V. V. 

N. ökmen 

Çalışma Vekili 

- Yay. ve Turz. V. V. 
,4. Aker 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S-, Ataman 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

V Ortaöğretim J'mum Müdiirlüğime buğh 
okul ve kurumlar 

(Lise ve ortaokullar öğretmen ve memurları) 

Memuruyetin nev'i Arîed Maaş? I). Memuriyetin nev'i 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

96 
225 
454 
579 
943 
557 

1 23* 
1 193 
2 868 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
S(J0 . 
700 
600 
500 
450 

t 

s 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Memuı 
>, 
» 
* 

> ; • 

>; . 
'>, 

Aded 

2 
12 
30 
55 
103 
230 
251. 
288 

Maaş 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

İe hizmetleri stfi, kâtip, ambar, depo, 
kitaplık ve ders âletleri memurları. 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 

[2] SAYILI CETVEL 

III • Lise ve ortaokullar idarem/en 

Aded 

23 
30 
60 
65 
140 

217 
250 

Ücret 

250 
200 
175 
150 
125 
100 
75 

Memuriyetin nev'i 

Müdür Yardımcısı 

Aded 

35 
65 
145 
440 
500 
200 

Ücret 

150 
120 
100 
75 
60 
50 

D. Memuruyetin nev'i 

3 
4 
5 
6 
7 

öğretmen 
>> 
» 
» 
» 

[3] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş 

20 
54 

120 
40 
74 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

9 
10 

51 

Memuriyetin nev'i 

öğretmen 

Aded Maaş 

77 
202 
34 
168 

700 
600 
500 
450 

+m-—mmm 
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Devre XI 
îçtiıaa: 2 S. S A Y I S I : 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin (G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Sanayi, Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /223) 

T. C. 
Başvekâlet 22 . VIII . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi N 

tiayı•: 71-738/2511 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 8 . VII . 1953 
tarihinde kararlaştırılan 6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin (G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun lâyi
hasının, esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanun ile, Nafıa Vekâleti 
Nafıa Şirket ve Müesseseleri Reisliğinin \azif eleri meyanında bulunan elektrik ve havagazı 
tesislerine ait projelerin tetkik, tasdik ve inşaları ile işletmelerinin murakabesi ve tarifele
rinin tesbit ve tasdiki işleri Sanayi Vekâletine devredilmiş bulunmaktadır. 

İmar Vekâletinin kurulması üzerine bu Vekâletin Teşkilât Kanununun hazırlanmasiyle 
ilgili olarak Nafıa ve İmar vekâletleri ile Sanayi Vekâleti arasında yapılan görüşmelerde, 
3611 sayılı Nafıa Vekâleti Teşkilât Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı oluy Sanayi Vekâ
letine devredilen işlerin dışında kalan tramvay, tünel, otobüs, teleferik, finiküler, metro gibi âm
me hizmetlerine ait tesis .ve işletmelerin enerji ve nakliye sanayii ile yakın alâkasına binaen 
enerji ve sanayie ait bülcümle vazifeleri derahde eden Sanayi Vekâletine devrinin uygun ola
cağı neticesine varılmıştır. 

Bu suretle mezkûr'tesis ve işletmelerin enerji tesisleriyle hemayar bir şekilde tek elden 
idaresinin mümkün olacağı ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük seterlerimizde bu maksatlar 
için iki vekâletin ayrı ayrı teşkilât kurmasının önüne geçilmiş bulunacağı düşüncesiyle ilişik 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Esasen bu çeşitli ve aynı zamanda sanayi ve enerji ile ilgili işleri İstanbul'da E. T. T., An
kara'da E. G. O., İzmir'de ESHOT idareleri tedvir etmekte olduklarından bu işletmelerin ay
nı Vekâletin murakabesine bağlı bulunmaları gerek projelerinin tetkik ve tasdiki, gerekse 
inşa ve işletmelerinin «murakabesi ve tarife esaslarının tesbit ve tasdiki yönlerinden zaruri 
bulunmaktadır. 
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Lâyihanın birinci maddesi : troleybüs, tünel, metro, otobüa gibi şehir içi taşıtları tesis ve 

işletmelerine aidolup halen Nafıa Vekâletince ifa edilmekte olan vazifelerin Sanayi Vekâletine 
devrini sağlıyan hükümleri ihtiva etmektedir. 

Lâyihanın ikinci maddesi : Nafıa Vekâletinden kaldırılan ve Sanayi Vekâletine eklenen 
kadroları göstermekte; 

Birinci muvakkat madde : Nafıa Vekâleti teşkilâtında mevcut ve ilişik lâyihada bahis mev-
zuuu edilen işlere ait dosyaların Sanayi Vekâletine devrini; 

İkinci muvakkat madde : 1958 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Nafıa Vekâleti başlığı altındaki tahsisattan bu kanunla Sanayi Vekâletine devredilen 
işlere tallûk edenlerini Sanayi Vekâletine ait tertiplere aktarmaya Maiye Vekilinin mezun 
kılınmasını; 

üçüncü muvakkat madde : 3 sayılı cetvelde yazılı kadroların 1958 malî yılı içinde kullanıl
mamasını sağlıyan hükümleri ihtiva etmektedir. 

Sanayi Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sanayi Encümeni 23 . XII . 1958 

Esas No. 1/223 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Sanayi Ve
kâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin ((>) fıkrasının tadiline ve, bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası» alâkalı Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakleriyle tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde de be-
lirtildiğr üzere, Nafıa Vekâletince ifa edilmekte 
olan otobüs, tünel, tramvay, teleferik, finiküler, 
metro gibi şehir içi nakliyatının kontrol, mura
kabe ve pHoje işlerinin tek elden yani Sanayi 
Vekâletince yürütülmesi uygun mütalâa edilerek 
kanun lâyihası ilişik cetvelleriyle birlikte encü-
menimizce aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

( 8, Sayısı r 823 ) 

Havalesi gereğince Nafıa Encümenine sevk 
edilmek üzere Riyaset Makamına saygı ile su
nulur. 

Sanayi Encümeni Reisi 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Adana Afyon K. 

T. Yeğenağa O. Uygun 
istanbul 

1. Altabev % 

Siird 
S. Bedük 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

A. Kangal 

M. Muharriri 
Zonguldak 

ASY. Basol 
Bolu 

K. Kocaeli 
Kayseri 

Ö. Başeğmez 
Sivas 

A. Yılmaz 

Zonguldak 
C. Z. Aysan 



Nafıa Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Nafıa Eneükeni 
Esas No. 1/223 
Karar No. 16 

12 . V . 1959 

Yüksek Reisliğe 

6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve va
zifeleri hakkındaki Kanunun 3 neü maddesi
nin (G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası, en
cümenimizde Hükümet temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Hükümet temsilcisinin verdiği izahattan an
laşıldığına göre 6973 sayılı Sanayi Vekâleti Ku
ruluş ve Vazifeleri hakkındaki Kanun ile Na
fıa Vekâleti vazifeleri meyamnda bulunan elek
trik ve havagazı tenislerine ait projelerin tet
kik, tasdik ve inşaları ile işletmelerinin mura
kabesi ve tarifelerinin tesbit ve tasdiki işlevi 
Sanayi Vekâletine devredilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. Bu arada 3611 sayılı Nafıa Vekâleti 
Teşkilât Kanununun 6 ııeı maddesinde yazılı 
olup da ''8973 sayılı Kanunla Sanayi Vekâle
tine devredilmiş olan işlerin dışında kalan 
tramvay, tünel, otobüs, teleferik, i'iniküler, 
metro gibi âmme hizmetlerine aidolaıı tesis ve 
işletmelerin enerji ve nakliyenin sanayii ile ya
kın alâkasına binaen enerji ve sanayie ait bil
cümle vazifeleri deruhde eden Sanayi Vekâle
tine devrinin uygun olacağı anlaşılmıştır. 

Bu suretle mezkûr tesis ve işletmelerin eıuvr-
ji tesisleriyle hemayar bir şekilde tek elden 
idaresinin mümkün olacağı ve istanbul, An
kara, İzmir gibi üç büyük şehrimizde iki ve
kâlet tarafından ayrı ayrı teşkilât kur almasın a 
mâni olunacağı gibi büyük bir tasarrufun da 
elde edileceği aşikârdır. Gene bu üç şehrimizde 
ayrı ayrı idarelerin tedvir etmekte oldukları 
işletmelerin bir vekâletin murakabesine bağlı 
bulunması, ve dol ayı siyi e tarife esaslarının te.s-

bit ve tasdiki bakımından da kânun lâyihasının 
zaruriye ti encümenimizee de yerinde ve uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesindeki fık
ralara vuzuh vermek için maddede bâzı tadiller 
yapılarak tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri ise aynen ve ka
nuna bağlı cetvellerden (1) sayılı ve (3) sayılı 
cetveller aynen, (2) sayılı cetvelise mühendis 
kelimelerinden evvel yüksek mühendis kelime
lerinin ilâvesiyle tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 

Nafıa Encümeni 
Reisi 

(lazianteb 
N. Kuranel 

Kâtip 
Bilecik 

M. Erdeni 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
N. Fırat 
Arzunun 

K Taşkesenlioğlu 
İmzada bulunamadı 

Konya 
0. Bibioğlu 

Ordu 
H. Yürür 

Urfa 
Ö. Yüksel 

M. M. 
Afyon K. 
0. Uygun 

Artvin 
M. Bumin 

Denizli 
0. Ongan 
Gümüşane 

N. Sargınalp 

Niğde 
V. Mengi 

Rize 
M. F. Mete 

imzada bulunamadı 

(•s. »»şw*ı: as«) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 5 .VI. 1959 
Esas No. 1/223 
Karar No. 129 

Yüksek Reisliğe 

KSanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki 6973 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
(G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair Sanayi Vekâletince ha
zırlanan ve Meclisi Âliye arzı İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 22 Ağus
tos 1958 tarihli ve 7.1-739/2511 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası Sanayi ve Na
fıa encümenleri mazbataları ile birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla alâkalı Hükü
met mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de arz ve izah 
edildiği üzere evvelce Nafıa, Vekâleti tarafın
dan yapılmakta olan elektrik ve havagazı te
sislerine projelerin tetkik, tasdik ve inşaları 
ile işletmelerinin murakabesi ve tarifelerinin 
tesbit ve tasdikine dair vazifelerin, Sanayi Ve
kâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (G-) fıkra -
siyle mezkûr vekâlete devredilmiş olduğundan 
bu enerji tesisleriyle sıkı alâkası bulunan ve 
halen Nafıa Vekâleti tarafından ifa edilmekte 
olan tramvay, tünel, otobüs ve metro gibi âmme 
hizmetlerine ait tesis ve işletmelere ait vazife
lerin de Sanayi Vekâletine devredilmesini istih
daf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden, adı geçen işletme ve te
sislerin enerji tesisleriyle âhenMi olarak bir 
elden idare edilerek İstanbul, İzmir ve Anka
ra, gibi büyük şehirlerimizde her iki vekâlet ta
rafından ayrı ayrı teşkilât kurulmasını önle
yici ve bu suretle tasarruf da temin edileceği 

anlaşılmış olduğundan 'lâyihanın sevkını mu
cip sebepler encümenimizce de yerinde müta
lâa edilerek Nafıa Encümeninin tadilen ka
bul etmiş olduğu metin üzerinden maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve birinci madde Nafıa 
Encümeninin tadili veçhile aynen ve mütaakıp 
maddeler metinlerinde 1958 olarak yazılı bulu
nan malî sene 1959 olarak tashih edilmek sure
tiyle Hükümetin teklifi veçhile, ve maddelere 
merbut cetveller Nafıa Encümeninin tesbit et
tiği şekilde ve şeklen değiştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Muğla. 

•V. Özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğhı 

Çorum 
//'. Bulgurlu 
Diyarbakır 
//. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

M. Ş elle f yan 
Kastamonu 

;!/. İslâmoğlu 
Rize 

/. Akçal 
Trabzon 
/. Şener 

Mazbata M. 
İzm li

ft. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İstanbul 

M. Er dener 
İstanbul 

N. N. Yücel 
Nevşehir 

N. önder 
Siird 

M. D. Süalp 
Yozgad 

T. Alpay 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. II. Ünal 

Artvin 
II. Çeltikçioğlu 

Denizli 
A. R. Karaca 

Gazianteb 
E. (Jenani 

İstanbul 
N. Kır§an 

İzmir 
D. Akbel 

Rize 
H. Agun 

Sinob 
Ö. Özen 

Zonguldak 
H. Timur 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6973 sayûı Sanayi Vekâleti ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesinin (G) 
fıkrasının tadüine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6973 sayılı Sa-
nayi Vekâleti kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesinin (G) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — G) Enerji Dai
resi Reisliği : (E) fıkrasındaki 
vazifelerin enerji tesislerine ve 
şehir içi taşıtları tesis ve işlet
melerine aidolanlarını yapar ve 
umumi olarak Devlete veya hu
susi teşebbüse ait her nevi ener
ji (Havagazı dâhil) ve şehir içi 
taşıtları tesis ve işletmelerine 
mütaallik işleri mevzuat hü
kümleri dairesinde yürütür. 

1. Enerji (Havagazı dâhil) 
istihsali ve şehir içi münakale
sine ait tramvay, metro, tünel, 
troleybüs, otobüs, teleferik, fi-
niküler gibi tesis ve işletmeler 
için Devlet, vilâyet ve belediye
lerce verilecek imtiyaz, ruhsat 
ve müsaadelere ait mukavele
name ve şartname tiplerini 
mevzuat ve ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde ihzar ve tasdik ile 
bunların tatbikatını murakabe 
eder. 

2. Devlet, vilâyet veya (Su 
kuvvetinden istihsal olunan 
enerjiden maadası için) beledi
yeler tarafından verilen imti
yaz, ruhsat veya müsaadenarae-
lere dayanarak hakiki veya 
hükmi şahıslar tarafından vü
cuda getirilen veyahut Devlet, 
vilâyet ve belediyelerce doğru
dan doğruya yapılan enerji 
(Havagazı dâhil) ve şehir içi 

NAFIA ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

6973 sayüı Sanayi Vekâleti ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesinin (G) 
fıkrasının tadilirıe ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6973 sayılı Sa
nayi Vekâleti kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesinin (G) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — G) Enerji Da
iresi Reisliği : 

(E) fıkrasındaki vazifelerin 
enerji tesislerine ve şehir içi 
taşıtların tesis ve işletmelerine 
aidolanlarını yapar. Umumi 
olarak Devlete veya hususi te
şebbüse ait her nevi enerji (Ma
mul ve tabiî havagazı dâhil) ve 
şehir içi taşıtlarının tesis ve iş
letmelerine mütaallik işleri mev
zuat hükümleri dairesinde mu
rakabe eder ve yürütür, 

1. Enerji (Mamul ve tabiî 
havagazı dâhil) istihsali ve şe
hir içi münakalesine ait tram
vay, metro, tünel, troleybüs, 
otobüs, teleferik, finiküler gibi 
tesis ve işletmeler için, Devlet, 
vilâyet ve belediyelerce verile
cek imtiyaz, ruhsat ve müsaa
delere ait mukavelename ve 
şartname tiplerini mevzuat ve 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
ihzar ve tasdik ile bunların tat
bikatını murakabe eder. 

2. Devlet, vilâyet veya (Su 
kuvvetinden istihsal olunan 
enerjiden maadası için) beledi
yeler tarafından verilen imti
yaz, ruhsat veya müsaadename-
lere dayanarak hakiki veya 
hükmi şahıslar tarafından vü
cuda getirilen veyahut Devlet, 
vilâyet ve belediyelerce doğru-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

6973 sayılı Sanayi Vekâleti ku
ruluş ve vazifeleri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesinin (G) 
fıkrasının tadüine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nafıa Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



>-Hü. 

taşıtlarına ait tesis ve işletme
lerinin : 

a) Fennî, iktisadi ve idarî 
esas ve nizamlara, ıneınlelkî&tin, 
ve tesis mahallinin ihtiyaç ve 
menfaatleTine uygun olarak ya
pılmalarını ve işletilmelerİLİ 
murakabe, 

b) Tarife esaslarını* tesbit 
ve tasdik ile tatbikatını mura
kabe, 

e) Umumi şebekelere bağlı 
dahilî tesisleri yapanların ehli
yetlerini tâyin ve murakabe 
eder. 

3. Devlete ve vilâyetlere ait 
arazi, yollar ve sulardan istifa
de veya bunları işgal suretiyle 
vücuda getirilecek enerji (Ha
vagazı dâhil) ve şehir içi taşıt
ları tesislerine ait plânlan ias-
dik ve inşalarını murakabe 
eder. 

MADDE 2. — İlişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar, 3656, 4644 ve 6873 sayılı 
kanunlara bağlı (I) sayılı cet
vellerden çıkarılmış ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele 6973 sayılı Kanunla ekle
nen Sanayi Vekâleti kadroları
na, ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. -
Nafıa Vekâletinin merkez ve 
vilâyetler teşkilâtında mevcut 
ve yukardaki tesis ve işletme
lerle ilgili dosya, evrak ve de
mirbaşları San ay i Vekâl et i n e 
devredilir. 

Buna ait muameleler bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren 
bir nv içinde ikmal olunur. 

— •fi -

Nıı. K -

dan doğruya yapılan enerji 
(Mamul ve "tabiî havagazı dâ
hil) ve şehir içi taşıtlarına ait 
tesis ve işletmelerinin : 

a) Fennî, iktisadi ve idarî 
esas ve nizamlara, memleketin, 
ve tesis mahallinin ihtiyaç ve 
menfaatlerine uygun olarak ya
pılmalarını ve işletebilmelerini 
murakabe, 

b) Tarife esaslarını tesbit 
ve tasdik ile tatbikatını mura
kabe, 

e) Umumi şebekelere bağlı 
dahilî tesisleri yapanların ehli
yetlerini tâyin ve murakabe 
eder. 

3. Devlete ve vilâyetlere ait 
arazi, yollar ve sulardan istifa
de veya bunları işgal suretiyle 
vücuda getirilecek enerji (Ma
mul ve tabiî havagazı dâhil) ve 
şehir içi taşıtları tesislerine ait 
plânları tasdik ve inşalarını 
murakabe eder. 

MADDE 2. —• Kanun lâyiha
sının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
'Kaaron' lâyihasının muvakkat 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Hükümetin muvakkat 1 nci 
maddesi aynen kabul 'edilmiştir„ 
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Hü. 
MUVAKKAT MADDE 2. — 

1958 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin Nafıa Vekâleti başlığı 
altındaki tahsisattan Sanayi 
Vekâletine taallûk edenlerini 
mezkûr vekâletin teklifiyle Sa
nayi Vekâleti başlığı altındaki 
tertiplere nakletmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

MUVAKKAT MADDE .3. — 
Bu. kanuna bağlı 3 sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1958 malî 
yılı zarfında kullanılamaz. 

MADDE 3; — Bu kanun nes
l i tarihinde meriyete girer. 

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

* 8 . VH . 1958 

Başvekil 
A, Menderes 
Devlet Vekili 

S. Ağaoğlıı 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Na. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Kanun lâyihasının muYakk&t 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Kanun lâyihasının muvakkat 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Kanun lâyiha
sının 3 neü maddesi aynen ka
bul edil misti v. 

MADDE 4. — Kanun lâyiha
sının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
1959 yılı Muvazenei ,Umumiye 
Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelin Nafıa Vekâleti başlığı 
altındaki tahsisattan Sanayi 
Vekâletine taallûk edenleri 
mezkûr vekâletin teklifiyle Sa
nayi Vekâleti başlığı altındaki 
tertiplere nakletmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Bu kanuna bağlı 3 sayılı eet-
velde yazılı kadrolar 1959 malî 
yılı zarfında kullanılmaz. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil-
mişt'İT*. 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maliye Vekili 
//. Polathan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

Ticaret Vekili 
Â. Aker 

Sıh. ve îc. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdftr 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Ziraat Vekili 
AT. ökmen 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
Sanayi V. V. 

S. Yırcalı 
tmar ve îskftifc Teltili 

M. Bsrk 
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D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş ı D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş. 

3656 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

MERKEZ 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Dairesi 

3 Beis (Başmühendis) 1 

Fen Heyeti 

4 Başmühendis (Müdür) 
5 Mühendis 
8 Yüksek mühendis 

1 
1 
1 

90 
80 
50 

Tarife ve Hesap Tetkik Heyeti 

5 Başmurakıp 
7 Murakıp 

10 Sef 

Muamelât Müdürlüğü 

İ) Şef 
11 Memur 
12 » 

1 80 

35 

40 
30 
25 

100 

4614 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Reisliği 

8 Tetkik şefi 
13 Memur 

50 
20 

6873 sayılı Kanunla eklenen kadrolar 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Dairesi 

o Uzman müşavir (Yüksek mü
hendis, yüksek mimar, mü
hendis veya mimar) (İhtisas 
mevkii) 1 100 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

3656 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

Nafıa şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

6 Komiser 
7 » 
8 » 
i) Sef 

10 » 
12 Kâtip 

3 
4 
1 
1 
1 
4 

70 
60 
50 
40 
35 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

Enerji Dairesi Reisliği 

3 Uzman 
5 Müşavir 
6 Başraportör 
7 Raportör 
8 Büro şefi 
9 » » 

10 » » 
.11 İkinci mümeyyiz 

Enerji Dairesi Reisliği 
MERKEZ 

10 Büro gefi 

100 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

5 
8 

4 
5 
7 
8 
9 

10 
12 

Mühendis (İhtisas yeri) 
» » » 

Vilâyetler memurla/n 

Mühendis (İhtisas yeri) 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser 
Büro şefi 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

1 
1 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 

80 
50 

90 
80 
60 
50 
40 
35 
25 

[3] SAYILI CETVEL 

1 35 i 12 Memur 
Vilâyetler memurları 

25 
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Nafıa Encümeninin tadiline bağlı cetveli e? 

[1] SAYILI CETVEL 

Hükümetin (1) sayılı cetveli aynen kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memurııyetin nev'i Aded Maaş 

Enerji Dairesi Reisliği 

3 
5 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
5 

8 

Uzman 
Müşavir 
Bagraportör 
Baportör 
Büro şefi 

» » 
» » 

İkinci mümeyyiz 
Yüksek mühendis, mühen
dis (İhtisas yeri) 

» » » 

" 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

100 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

80 
50 

Vilâyetler memurları 

4 Yüksek mühendis, mühen
dis (İhtisas yeri) 1 90 

5 Başkomiser 2 80 
7 Komiser 4 60 
8 » 1 50 
9 Büro şefi • 1 40 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 
12 Memur 2 25 

[3] SAYILI CETVEL 

Hükümetin (3) sayılı cetveli aynen kabul 
edilmiştir. 

{& Sayısı : 32f1) 



10 
Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Âded Maaş 

3656 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Dairesi 

3 Reis (Başmühendis) 1 1 500 

Fen Heyeti 

Başmühendis (Müdür) 
Mühendis 
Yüksek Mühendis 

Tarife ve Hesap Tetkik Heyeti 

1 
1 
1 

1 250 
1 100 
700 

5 Başmurakıp 
7 Murakıp 

10 Şef 

1 10Ö 
800 
500 

Muamelât Müdürlüğü 

9 Şef 
11 Memur 
12 » 

Enerji Dairesi Reisliği 

3 Uzman 
5 Müşavir 
6 Başraportör 
7 Raportör 
8 Büro şefi 
9 » » 

10 » » 
11 İkinci mümeyyiz 
5 Yüksek mühendis, mühendis 

(İhtisas yeri) 

Enerji Dairesi Reisliği 
MERKEZ 

10 Büro şefi 

600 
450 
400 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

4644 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Reisliği 

8 Tetkik şefi 
13 Memur 

700 
350 

6873 sayılı Kanunla eklenen kadrolar 

Nafıa Şirket ve Müesseseler Dairesi 

3 Uzman Müşavir, (Yüksek 
mühendis, yüksek mimar, 
mühendis veya mimar) (llı-

. tısas mevkii) 1 1 500 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

3656 sayılı Kanuna bağlı kadrolar 

Nafıa şirket ve müesseseler komiserlikleri 

6 Komiser 
7 » 
8 » 
9 Şef 

10 » 
12 Kâtip 

[2] SAYILI CETVEL 

1 500 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 100 

8 Yüksek mühendis, mühendis 
(İhtisas yeri) 

Vilâyet memurları 

4 Yüksek mühendis, mühendis 
(İhtisas yeri) 

5 Başkomiser 
7 Komiser 

8 Büro şefi 
10 Birinei mümeyyiz 
12 Memur 

950 
800 
700 
600 
500 
400 

700 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 

1 Ş50 
1 100 
800 
700 
600 
500 
400 

[3] SAYILI CETVEL 

500 
Vilâyetler memurları 

12 Memur 400 
«m»» 
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