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Sekseninci inikat 

12.VI. 1959 Cuma 

Münderecat 

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

miyeye maruzatı 
1. — Vazife ile yurt dışında bulunan 

Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun av
detine kadar kendisine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik'in vekillik edeceğine dair Riya
seti Cumhur tezkeresi (3/426) 

2. — Münhal bulunan Çalışma Vekâle
tine Bursa Mebusu, Devlet Vekili Halûk 
Şaman'm asaleten tâyin edildiğine dair Ri
yaseti Cumhur tezkeresi (3/427) 

3. — Vazife ile yurt dışına çıkacak olan 
Çalışma. Vekili Halûk Şaman'm avdetine 
kadar Çalışma Vekâletine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm vekillik edeceğine dair Ri
yaseti Cumhur tezkeresi (3/428) 

5. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, 

Erzurum şosesinin Sivas şehri içerisinden 
geçen kısmının ve Hükümet meydanının ne 
zaman asfaltlanacağına dair Nafıa Vekilin
den şifahi suali (6/339) 

2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, 
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Sivas Devlet Hava Meydanının tamirine ne 
zaman başlanacağına dair Nafıa Vekilinden 
şifahi suali (6/340) 

3. — Zonguldak Mebusu Mustafa Sa
raç'm, maden işletmelerinin yeraltında ça
lışanlarına 1957 yılma ait ilâve tediyenin 
yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Vekilin
den şifahi suali (6/343) 

4. — Ankara Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, maden işletmelerinin yeraltında ça
lışan işçilerine 1957 yılma ait ikinci ilâve 
tediyenin yapılıp yapılmadığına dair Ça
lışma Vekilinden şifahi suali (6/344) 

5. — Tokad Mebusu Reşit önder'in, 
Bankalarla İktisadi Devlet Teşekkülleri İda
re Meclisi reis ve âzası olabilmek için ne gi
bi şartlar arandığına dair Başvekilden şifa
hi suali (6/216) 

6. — Ankara Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, mensucat ve madenî eşya sanayii 
iş kollarında işten çıkarılan işçi bulunup 
bulunmadığına dair Çalışma Vekilinden şi
fahi suali (6/342) 

7. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
Koordinasyon ve Basın - Yayın ve Turizm 
vekâletlerinin yaptığı masrafların ne suret
le temin olunduğuna dair Başvekilden şi
fahi suali (6/280) 
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Sayfa 

B — Tahrirî sualler ve cevabı 779 . 
1. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, j 

Hurman, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu nehir
leri üzerinde sulama teşkilâtına ne zaman , 
başlanacağına dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik ileri'nin tahrirî cevabı (7/465) 779:780 

2. — Kars Mebusu Kemal Güveıı'in, 
işçi Sigortaları Umum Müdürlüğünün 1950 
yılından beri nerelerde ne gibi tesisler kur
duğuna veya kurmak i cin hazırlığa geçtiği
ne dair sualine Çalışma Vekâleti Vekili Ha
lûk Şaman'ın tahrîri cevabı (7/470) 780:786 

3. — Tokad Mebusu Reşit Önderin, To-
kad ile Niksar arasındaki yolun dere içe
risinden geçirilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
İleri'nin tahrirî cevabı (7/447) 786:787 

6. — Müzakere edilen maddeler 723 
1. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 

lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/309) 723 

2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 5759 sayılı Kanunla mu
addel 6, 18 ve 27 nci maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/291) 723:736 

3. — Amortisman ve Kredi Sandığı 
hakkındaki 6115 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/384) 736 

4. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanun
la muaddel Maliye Vekâleti kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
batalan (1/220) 736:737 

5. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine 
bağlı fabrikalara mütedavil sermaye tali
sine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/177) 737:740,747,778,788:792 

6. — İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu 
Ahmet Kocabıyıkoğiu ve Konya Mebusu 
Reyhan Gökmenoğlu'nun, 1959 malî yılı 

Sayfa 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe En
cümeni mazbatası (2/336) 740,747,778,793:797 

7. — Demiryolları inşaatı için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/375) 740:741,747,778, 

798:802 
8. -— 6623 sayılı Türk Havayolları Ano

nim Ortaklığı Kanununun 6 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Müna
kalât, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/376) 741,747,778,803:807 

9. — Tavşanlı - Tıuıçbilek Demiryolu 
Şube hattının Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları işletmesine devri hakkın
da kanun lâyihası ve İktisat, Münakalât 
ve Bütçe encümenleri mazbatalan (1/104) 741: 

742,749,778,808:812 
10. — İngiliz İhtiyat Filosuna mensup 

dört büyük muhribin satmalınması hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
ingiltere Hükümeti arasında münakit 16 
Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak 
12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenleri mazbatalan (1/343) 742:743,749, 

778,813:817 
11. — Karayolları yapımı için girişile

cek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re bono ihracına yetki verilmesi hakkın
daki 7090 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/358) 743 : 

744,749,778:778,813 :822 
12. — Trabzon Mebusu Mahmut Gol-

oğlu, Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, An
kara Mebusu Halil Sezai Erkut ve Selim 
Soley'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 36, 100, 102 
nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
mezkûr kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/120, 
2/111, 2/123, 2/113) 744:747,747:749 

13. — Rize mebusları izzet Akçal ve 
Muzaffer önaFm, Devlet memurları aylık-
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Sayfa 
larının tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/8) 749:750 

14. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadro
larına ilâve yapılmasına dair kanun teklifi 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (2/335) 750: 

753 
15. — Konya Mebusu Ahmet Koyun-

cu'nun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
kadrolarına ek yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(2/339) 753:754 

İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi, talebi üzerine, geri verildi. 

Türkiye Elektrik Kurumu kanunu lâyihası
nın müzakeresi, encümene verilen madde henüz 
gelmediğinden, tehir edildi. 

Maarif Vekâleti kuruluş kadroları hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı cetvellere (Yüksek İs
lâm Enstitüleri) için kadro eklenmesine; 

Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sa
yılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde tadilât ya
pılmasına; 

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 kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkındaki 6949 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına; 

6785 sayılı İmar Kanununa bir madde eklen
mesine; 

5950 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralariyle 
3 ncü, 6 ncı ve 9 ncu maddelerinin tadili ve j 

Sayfa 
16. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanu

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/304) 754:766 

17. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku
rulmasına dair kanun lâyihası ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/101) 766:769 

18. — İzmir Mebusu Kemal Serdaroğ-
lu'nun, Trafik Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinde zikredilen 
suçları işliyen şoför ve sürücülerin affına 
dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/280) 769:778 

mezkûr kanuna iki muvakkat madde eklenme
sine; 

2805 sayılı Etibank Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesine; 

5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesine; 
6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazi

feleri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin 
(G) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine, 

3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun
lar kabul olundu. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihasının 
birinci maddesi üzerinde görüşüldü. 

12 . VI . 1959 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisveküi Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

ibrahim Kirazoğlu İhsan Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

m» m ı » • ı 

1. — SABIK ZABIT HULASASI 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Devlet Hava Meydanları Umum Mü

dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâri ta
ahhütlere girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Ka
nunun birinci maddesini değiştiren 6213 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası (1/385) (Nafıa, Mü
nakalât ve Bütçe encümenlerine) 

2. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/386) (Bütçe 
Encümenine) 

Teklifler 
3. — îçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Çe

şitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer ka
nunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının de
ğiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(2/341) (Bütçe Encümenine) 

4. — Siird Mebusu Fikri Şendur'un, 5237 
sa,yılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/342) (Dahiliye, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

Takrir 
5. — Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger'in, 

Arzuhal Encümeninin 10 . VI. 1959 tarihli haf

talık karar cetvelindeki 1650 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/140) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
6. — idare Amirleri Balıkesir Mebusu Ahmet 

Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, 1959 mali yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun tek
lifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/338) (Ruz 
nameye) 

7. — Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Orman 
Kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
tadili hakkında kanun teklifi ve Dahiliye, Zira
at ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/168) 
(Ruznameye) 

8. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı 
fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine dair ka
nan lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/177) (Ruznameye) 

9. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadüi 
hakkında kanun lâyihası ve Münakalât, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/376) (Ruz
nameye) 

10. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkın
daki 6115 sayılı Kanunun"5 nei maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/384) (Ruznameye) 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma) saati : 15,04 

REİS — Reisvekili ibrahim Kirazoğlu 
KATİPLER : Mehmet Ali Ceylaıı (Ku-klareü), Kemal Özer (Kütahya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Antalya mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Zaptı sa-

bık hakkında söz istiyorum. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Gün

dem hakkında söz istiyorum. 
REİS — Gündem hakkında, buyurun Hıfzı 

Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, Yüksek Huzurunuza teşriî 
bir vazifenin ifası için çıktım. Aylardır efkârı 
umumiyeyi ve Büyük Millet Meclisini meşgul 
eden bir mevzuu, bir defa da bendeniz ana hat-
lariyle, kısaca arz edeceğim: 

Bir büyük insan der ki: «Eğer insanların 
söylemek istediklerini, dinliyen insanlar, tam 
anlamak isteseler, münazaa ortadan kalkar.» 
Ben buna inanıyorum. Büyük Meclisin bugün, 
halisane duygularla, tamı bir mutabakata vara
cağı kanaati ile, mevzua kısa kısa temas edeceğim. 

Arkadaşlarım, C. H. Partisi Meclis Grupu, 
ilki 5 Mart 1958 tarihinde olmak üzere, Büyük 
Meclise 6 aded Meclis tahkikatı önergesi tak
dim etti. (7 aded sesleri) Müsaade buyurun. 

Grupumuzun kanaati şudur ki, eğer bu öner
geler geldiği tarihten itibaren, yani ilkinden 
15 ay geçmiş bulunuyor, gündeme alınmış olsa 
idi vekiller hakkındaki tahkikat mevzuları... 

SÜLEYÎMAN KURANEL (Gazianteb) —Ve
killer burada yok. 

REÎS — Müsaade buyurun, rica ederim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Tah

kikat mevzuları burada konuşulur, kanaatimizce 
bütün şu üzücü vaziyet hâsıl olmazdı. 

Halbuki vekiller kendilerini, mesuliyet duy
guları, Meclis murakabesi ve Meclis tahkikatı 

dışında saydıkları içindir ki, arzu edilmiyen 
ve bugün Büyük Millet Meclisinin ve halkımı
zın huzurunu bozan (hâdiseler vukubulmustur. 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — işte 

bunun üzerinedir ki, bildiğiniz can ve mal em
niyeti ile alâkalı 7 nci önergemiz verilmiştir... 
(Soldan; gürültüler) 

REÎS — Hıfzı Oğuz Beyefendi, rica ederim 
esasa geçmeyiniz, efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Efen-
dim, önergenin daha adım söylüyorum. 

REÎS — Efendim, önergelerin mahiyeti üze
rinde müzakere açmıyoruz. (Sağdan; can ve mal 
emniyeti, devam et, sesleri) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlar, önergelerin adını, başlığım söylüyo
rum, mevzua girmiyorum. 

Biz, eğer bir noktayı birlikte tesbit edecek 
olursak; hem benim görüşmem, hem de muhte
rem heyetinizin takdiri daha rahat hâsıl olur. 
Bu 7 tahkikat önergesi, hepinizin bildiği gibi, 
Anayasanın 7 nci maddesinin verdiği salâhiyet
le; yâni: «Meclis, Hükümeti her zaman muıaka-
be ve ıskat edebilir» hükmünün T. B. M. Mec
lisine verdiği hakkın kullanılmasıyle alâkalıdır. 
(Soldan; ekseriyet ekseriyet, sesleri) Anayasanın 
22 nci maddesi, Meclis tahkikatını, Hükümeti 
murakabe yollarından biri olarak almış ve tes
bit etmiş bulunuyor. Anayasanın 103 ncü mad
desi ise; Anayasanın hiçbir maddesinin her han
gi bir sebep ve bahane ile ihmal veya tadi' edi-
lemiyeceğini âmirdir. O halde arkadaşlar, bu 
kürsüde sadakat yemini ettiğimiz bir Arayasa 
mevzuunu, C. H. P. Grupu olarak, mebusluk 
sıfat ve salâhiyetiyle Meclise getirmiş olmanın 
ötesinde şu anda ne bir talebimiz ne de bir id
diamız vardır. 
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î : 80 12.6 
Şimdi bu mevzuun Meclis Tüzüğü ile alâka- S 

lı tarafına geliyorum: Yine Yüksek Heyetiniz 
bilir ki, Tüzüğün 169 ncu maddesinin son hük
mü sarahaten şöyle der : 

Meclis tahkikatiyle alâkalı önerge Meclise ve
rilince, Eeis bunu Büyük Meclise arz eder ve 
alâkalı vekilleri keyfiyetten haberdar eyler. 

Bunun için bir zaman yetkisi reise verilme
diği gibi, ne Anayasa, ne Tüzük üzerinde reisin 
esasen tasarruf hakkı da yoktur. 

Meclis Tüzüğünün harfiyen tatbikatiyle va
zifeli bulunan Reisin, herşeyden evvel bizzat 
kendisinin Tüzüğe rayet etmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi burada bir in
ce noktaya da temas edip, sözlerimi toplıyaca-
ğım. Biz, haklı veya haksız, Hükümete mensup 
bâzı zevat hakkında Meclis tahkikatı açılması ta
leplerinde bulunmuşuz. O halde beklenirdi ki, 
kendisinin içinde hâlen vazife gören bir rüknün, 
bir ağır itham altında uzun zaman kalmaması 
için tahkikat önergelerinin görüşülmesini Hükü- j 
met istesin. Doğrusu buydu. Maalesef hâdise 
böyle cereyan etmemiştir. Aksi arzu edilmiş ve 
7 önerge de muallâkta kalmış bulunmaktadır. ! 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım; şu 
noktanın bilhassa anlaşılmasını istiyoruz. Türki
ye Büyük Millet Meclisinin hakları, Anayasanın 
ihlâl edilmesi, İçtüzüğün tatbiki gibi mevzular 
önümüze geldi mi, partiler ve gruplar mevzuu- ı 
bahsolamaz. Böyle hallerde hepimiz yanyana 
Reise karşı durumdayız, demektir. Biz Anaya
sanın ihlâl edilmemesini istiyoruz, biz Tüzüğün 
tatbikini istiyoruz. Biz değil; hepimiz Anayasa 
mn ve Tüzüğün tatbikini istemeliyiz. 

Şimdi, kalıyor bir sözün burada cevapsız bı
rakılmaması.. Azınlığın, yâni Meclis içinde ade 
di az olan bir grupun, adedi çok olan bir grup 
üzerinde zorlama keyfiyeti. Arkadaşlar; böyle 
birşey mevzuubahis değildir. (Soldan; gürültüler) 
Çünkü arkadaşlarım; bizim Demokrat Parti Gru-
pundan bir talebimiz yoktur. Muhatabımız siz 
değilsiniz. Bizim Riyasetten bir talebimiz vardır. 
(Soldan; gülüşmeler) Evet, ortada zorlıyan bir 
şey var, o da Anayasanın kendisidir, îçtüzüğün 
kendisidir, Meclis nizamının kendisidir. ''Sağ
dan; alkışlar) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir nokta daha 
var. Neden acele ediyorsunuz diyorlar, arkadaş
lar, biz 15 aydır gündeme alınmamış Meclis I 
tahkikatlarından bahsediyoruz. Bu acele bir ı 
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taleple alâkalı mıdır? 15 aydır bekliyoruz. 
15 aydır gündeme alınmamıştır. Muhtelif za
manlarda buradan mevzu arz edilmiş ve fa
kat itibar görmemiştir. Son hâdise ise mahi
yeti itibariyle aceledir. (Soldan, «A a a a...» ses
leri ) O hlde Büyük Meclise şimdi bir noktayı 
hatırlatacağım; sözlerimin tasdik edileceğine 
eminim. 

1876 da kabnl edilen, «93 Kanunu Esasi
s i n d e bile, her hangi bir Vekil hakkında Mec
lis tahkikatı açılması için bir talep vâki olursa', 
Meelis Reisi bunu üç gün içinde muameleye 
kor ve Meclisin alâkalı encümenine verir, deni
liyor. Yani 93 Kanuni Esasisi, her hangi bir 
Vekilin töhmet altında iken vazife göTmesine 
rıza göstermemektedir. Aynı hâdise Osmanlı 
Meclisi Mebusanını bu kadar hassasiyete sevk 
eder de 83 yıl sonra bizim Meclisimiz bunu 
hafife alabilir mi? Asla ! Bizim Anayasamız 
ve İçtüzüğümüz, bizi Osmanlı Kanunu Esasisi
nin gerisine mi götürmektedir? Asla! Bu vazi
yete sebebolan Riyasetin kendisidir. Şikayetçi 

"bulunduğumuz da Riyasetin kendisidir, sizler 
değilsiniz. 

Şimdi arkadaşlarım, önergelerimiz artık-Mec
lise mal olmuştur. Bugün bayram tatiline gi
dilmesi ihtimali vardır. Biz bayram tatilini 
gayritabiî saymıyoruz. Ancak, bu kadar hayati 
meseleler ortada dururken, bayram tatilinin 
bayrama münhasır ve kısa olmasını rica edi
yoruz. Bayramı mütaakıp ise derhal toplana
rak, Meclisin gündeminde bu mevzulara yer ve
rilmesini ve knuoşulmasını istiyoruz. Bu itibar
ladır ki, tahkikat önergelerimizin bugün bir ta
til ile geçiştirilmiş değil; ancak talik edilmiş 
olduğunu kabul ve farzediyoruz. 

Muhterem arkadaılarım; Büyük Meclisi se-
lâmlıyarak huzurunuzdan ayrılırken, bir haki
kati bilhassa tebarüz ettirmek istiyorum : Mec
lis Reisi Hükümetle birleşerek, Meclise karşı, 
hangi tedbirleri alırlarsa alsınlar, Anayasayı ve 
İçtüzüğü ihlâl vebalinden kendilerini ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin elinden yakalarını 

I asla kurtaramıyacaklardır. (Sağdan : «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Hıfzı Oğuz Bekata'nm konuşma
sını dikkatle dinledim. Bir hususu Yüksek Hu-

I zurunuzda belirtmek isterim ki... 
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EMtN SOSYAL (Maraş) — Ne sıfatla ko

nuşuyorsun? 
(Soldan, «sus, sus» sesleri, gürültüler > 
REİS — Rica ederim Emin Bey, müdahale 

etmeyiniz, size ihtar cezası veriyorum. 
Devam buyurunuz. 
BAHA ARŞİT (Devamla) — Beyefendi

ler, evvelâ şu hususu belirtmek isterim : Söz 
alıp da daha ikinci kelimeye dahi geçmeden 
bu kadar telâş ve heyecanla müdahale etmek 
katiyen caiz değildir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Size ne olu
yor, ne sıfatla konuşmak istediğinizi sormak 
istiyor. 

RElS — Usul üzerinde müzakere yapılmak-
dır. 

BAHA AKŞtT (Devamla) — «Ne sıfatla 
konuşuyorsun?» diyorlar. Ben mebus değil mi
yim? Mebus olduğum için konuşuyorum. Me
busların murakabe vazifesi yalnız ve yalnız 
Meclis tahkikatı meselelerinin müzakeresinden 
ibaret değildir. Murakabenin, sual, kanunların 
ve btüçelerin müzakeresi şeklinde de Büyük 
Millet Meclisinde cereyan ettiğini ve muraka
benin devam etmekte bulunduğunu hepimiz 
bilmekteyiz. Altı, yedi adet tahkikat takrirle
rinin görüşülmediği hususunu devamlı surette 
mevzuubahseden kimseler bu meselelerin bir
çok zamanlar Büyük Millet Meclisinde çeşitli 
vesilelerle müzakere mevzuu olduğunu elbette 
hatırhyaeaklardır. 

Bunun yanıbaşında hepsinden mühim olan 
bir husus daha vardır, o da, Büyük Millet 
Meclisine ve Riyaset makamına ve dolayısiyle 
müzakere şekline karşı hürmetkar olmak İçtü
züğün ve Anayasanın hükümlerine riayet et
mek... (Sağdan «Evvelâ Başkanlık mecbur» 
sesleri, gürültüler) İzm verin arz edeyim, neye 
telâş ediyorsunuz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, devam 
edin.. 

BAHA AKŞtT (Devamla) — Dahilî Nizam-
namenin tatbikatına, Anayasanın hükümlerine 
evvelemirde bundan şikâyetçi olan insanların 
riayetkar olması lâzımdır. Burada Dahilî Ni
zamnamenin, Anayasanın muhtelif hükümleri
ni okuyan arkadaşlarım bir hususa dikkat et
miyorlar. Tahkikat takrirleri verilince Falan
ca gün falanca saatte Mecliste müzakere mev-
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zuu edilir diye bir (hüküm yoktur. (Sağdan «15 
ay oldu, 15 ay» sesleri) 

Niçin telâş ediyorsunuz? Bunun mevzuu mü
zakere olmıyacağı hakkında kimsenin kanaat 
ve fikri de yoktur. (Sağdan «Vardır» sesleri) 
Elbette bunlar Büyük Meclis huzurunda görü
şülecektir; fakat zamanı gelince konuşulacak
tır. (Sağdan alkışlar.) 

Bir noktanın bilinmesi lâzımdır. Zorlama 
yok diyorsunuz, fakat mütemadiyen obstrüksi-
yon yapıyorsunuz. Yine biliyorum ki şimdi çı
kıp gideceksiniz. Bunun maksadı ne ! Hem Da
hilî Nizamnameye riayet etmiyorsunuz, hem 
Riyaset Makamının tatbikatına karşı hürmet
kar olmuyorsunuz. Riyaset 'Makamının tatbika
tına karşı hürmetkârsanız bu gösterişi niçin 
yapıyorsunuz? Evvelemirde bu Mecliste konuş
ma âdabına hepimizin riayet etmemiz lâzım
dır. Niçin burada bir mebus olarak konuşma
ma bu derece müdahale ediyorsunuz? Tahki
kat mevzuları müzakere mevzuu olduğu za
man kimbilir ne büyük telâş göstereceksiniz, 
bağıracaksınız ve nizamnameyi ihlâle çalışa
caksınız. Benim konuşmama dahi tahammül 
edemiyorsunuz. 

Çok muhterem arkadaşlar, biz Türkiye'nin 
en ulvî müessesesi olan B. M. Meclisinin her 
türlü hürmete lâyık olduğuna inanan insanla
rız ve biz Riyaset Makamını zorlama ve taar
ruzların daima dışında bırakmak kararındayız. 
Bu çeşit gösterişlere, obstrüksiy onlara kıymet 
vermiyoruz. (Soldan bravo sseleri, alkışlar) 
Dahilî Nizamnamenin, Türk Milletinin bu mu
kaddes müessesesinin işlemesinde büyük reh
ber olduğuna inanarak diyoruz ki, evvelâ bu 
Mecliste müzakere âdabına hürmetkar olunuz! 
(Soldan, bravo sesleri) Evvelâ bu Büyük Mec
liste müzakereler sırasında her türlü müdaha
leden uzak, birbirinize hürmet etme şartını 
kabul ediniz. Buradan biraz sonra evvelce yap
tığınız gibi, yine çıkıp gideceksiniz. Bu tarz 
hareketlerden evvelâ vazgeçiniz. 

Siz diyorsunuz ki ; azınlığın çoğunluğa kar
şı bir baskısı yoktur, zorlaması yoktur. 

Biz diyoruz ki; bugüne kadar takibettiği-
niz hareketler zorlamanın ta kendisidir. Biz 
diyoruz ki ; demokratik memleketlerde bu gibi 
zormalalar olamaz, buna hakkınız yoktur, hak
kınıza razı olun, Büyük Millet Meclisine hür-
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metkâr olun hal ye hareketiniz Dahilî Nizam- | 
nameye ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu hüküm
lerine muhaliftir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Anayasa, Ana
yasa... 

BAHA AKŞÎT (Devamla) -~ Anayasaya. 
hürmet edin. 

Muhterem arkadaşlarım; kısaca arz ede
yim ; zaman zaman Riyaset Makamını ayrı, 
Grupumuzu ayrı, Büyük Millet Meclisini ayrı 
mütalâa etmektedirler. Biz Riyaset Makamı 
ile birlikte Büyük Millet Meclisinin bir kül ol
duğuna inanıyoruz. Türk milletinin Meclisten 
dışarıya taşınlmak istenen her türlü tazyik ve 
kanun dışı hareketlerden vikayesi lâzımdır. 
Siz müzakere zemininin hazırlanmasına taham
mül edemiyen insanlar olarak bu tarz hareketi
nizden vazgeçiniz. Siz Riyaseti itham ediyorsu
nuz ve diyorsunuz ki, «Biz tazyik etmiyoruz 
yahut azınlığın çoğunluğa tazyiki yoktur» Ama j 
Hıfzı Oğuz Bekata dahi kürsüden inerken Ri
yaset Makamım tehdidetmekten kendini alama
dı. Bu hareketleriniz tarih ve millet huzurun-
da sizi daima mahcup durumda bırakacaktır. 
(Soldan; şiddetli alkışlar, bravo sesleri) (Sağ
dan; gürültüler) 

REİS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, D. P. Grup Başkanvekilini 
dikkatle dinledim, «Kendi hakkınıza razı olunuz» 
dedi. Hemen ifade edeyim ki, biz, muhterem ar
kadaşlar, hakkımıza razıyız, fakat haksızlığa ra
zı değiliz. Haklarımızı aramaktan keyfî şekilde 
alıkonulmaya razı değiliz. (Sağdan, bravo sesle
ri) 

REİS — Turhan Bey, rica ederim, gündem 
hakkında konuşun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yapı
lan açık haksızlığı, hukuki ve teknik plânda kal
mak suretiyle ve mantıklarınıza hitabederek arz 
ve izaha çalışacağım. Muhterem Baha Akşit arka
daşımızın idrakini ikaz edecek kadar sarih bâzı I 
hükümlerin Anayasamızda ve içtüzükte mevcud-
olduğunu da arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın Meclis 
tahkikatı ile ilgili 22 nci maddesi, cümlenin ma
lûmu olduğu üzere şöyledir: «Sual ve istizah ve 
Meclis tahkikatı Meclisin cümlei salâhiyetinden 
olup şekli tatbiki Nizamnamei Dahilî ile tâyin 
olunur.» der. I 
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Bu maddenin 1924 senesinde bu yüce çatı al

tında müzakeresi sırasında bâzı mebuslar, madde
nin ilk şekline nazaran biraz daha vuzuh kesbet-
mesi için teklifler yapmışlar ve" madde bugünkü 
şeklini almıştır. Teşkilâtı Esasiye Encümeninin 
o zamanki Mazbata Muharriri olan Gelibolu Me
busu Celâl Nuri Bey, Encümen namına verdiği 
izahatta, bu kürsüden demiştir ki; «Bu madde 
biraz evvel kabul ettiğiniz Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 7 nci maddesiyle ilgilidir. Bu itibarla 
arzu edilen maksat esasen mevcut değildir.» 7 
nci maddeyi 22 nci madde ile birlikte okursak 
görürüz ki, 7 nci maddede açıkça; «Meclis icra 
Vekillerini her vakit murakabe ve iskat edebilir» 
denmektedir. Celâl Nuri Bey, Anayasanın bu 
hükmünü kürsüde okumak suretiyle, Meclis tah
kikatı şeklindeki murakabenin her vakit cereyan 
edeceğini ve 22 nci maddeyi bu ışık altında mü
zakere lüzumunu açıkça ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Baha Akşit diyor ki: 
«Murakabe esasen kanunların müzakeresi şeklin
de vâkıdır; bütçenin münakaşasında vâkıdır; su
aller sırasında vâkıdır.» Ben D. P. Grup Başkan-
vekilinden sormak isterim, eğer Yüce Meclis bu 
murakabe şekillerini kâfi görseydi, bunlara ilâ
veten bir de Meclis tahkikatını Anayasa ve içtü
züğe derceder mi idi? Anayasanın esasen mev-
cudolan bu murakabe yolları dışında ihdas ettiği 
müessir bir murakabe yolunu bu dönemin ba
şından beri fiilen işlemez hale getirmek, Anayasa
nın bir hükmünü fiilen iptal ve ilga etmek, haklı 
bir tutum mudur, muhterem arkadaşım? Bir mu
rakabe yolunun mevcudolması başka bir muraka
be yolunu lüzumsuz ve faydasız kılabilir mi? 
Muhterem arkadaşlar, bir misal arz etmeye mec
burum. Bir Vekil tasavvur ediniz -ki, hakkında 
suiistimal dolayısiyle tahkikat açılması için bir 
takrir verilmiştir. Bu kimse açık alınlı bir insan 

i mıdır, yoksa vazifesini suiistimal etmiş, milletin 
rızkına göz dikmiş bir bedbaht mıdır? Tahkikat 
takriri gündeme alınmazsa bütçe veya kanun mü
zakeresi sırasında bunu ortaya koymak mümkün 
olur mu? Bu sebepledir ki, Anayasa Meclis tahki
kat müessesesini derpiş etmiştir. 

Arkadaşımız yerinden «Meclis tahkikatı gele
cek.» diyor. Bu noktada mutabıkız, şu halde de
mek ki, buna lüzum ve ihtiyaç vardır. Ama «Bu
nun zamanı, sırası gelecektir» diyor Riyaset. Bun-

| ca aydır neden sırası gelmedi? 15 ay Vekiller 
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itham altında bırakılır mı? Buna'onlar da razı 
olmamalıdır. (Soldan, gürültüler) 

Bizim şikâyetimiz Demokrat Parti Grupun-
dan değildir. Şikâyetimiz Riyasetin vazifesini 
yapmaması noktasında toplanmaktadır. Muhalif 
ve muvafık, Riyaseti vazife yapmaya beraberce 
davet etmeliyiz. 

Osmanlı Kanunu Esasisinin bugünkü millî 
murakaba esaslarına bir başlangıç noktası teş
kil eden Meclis tahkikatı ile alâkalı hükmünü 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın söylediğinden 
biraz daha teferruatlı şekilde söylemeye kendimi 
mecbur sayıyorum muhterem arkadaşlar. 

1876 tarihli Kanunu Esasinin 31 nci madde
sine göre Vükelâdan bir veya birkaçının mesu
liyetini öne süren bir şikâyet Mebusan Reisine 
verildiği takdirde Reis bunu nihayet üç gün zar
fında muameleye koymaya mecburdur. Evet 
nihayet üç gün zarfında, diyor. Osmanlı devri
nin, Birinci Meşrutiyetinin Anayasası o gün hal 
böyle iEen, bugün verilmiş olan bir tahkikat 
önergesinin 1924 tarihli Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında on beş ay hiçbir muamele görme
den bekletilmesini icabettirecek hangi hukuki 
esasa dayanılıyor? Merak ediyoruz. Meclis tah
kikatı önergesi bugünkü İçtüzüğe göre derhal 
Meclise arz edilir. Başka bir esas varsa sövle-
sinler. Riyaset bir hukuki esas söylememiştir, 
söyliyemez. Yalnız söylediği şudur: «Sırası ge
lince alınacaktır..» Halbuki sıra hakkında da 
İçtüzük sarihtir. Arz edeyim. 

Bu mesele 1932 senesnide bu Mecliste mev-
zuubahsolmuştur. Dönem IV, Cilt 9,13 Hazi
ran 1932 tarihli İnikat zaptında, sahife 139. 
Orada bu meseleye ışık tutacak müzakereler ce
reyan etmiştir. 

Hasan Saka hakkında bir tahkikat açılması 
mevzuubahistir. Bu yolda her hangi bir mebusun 
müracaatı dahi vâki değildir. Sadece adliyece 
yapılan bir tahkikat sırasında Hasan Saka'nın 
bu işle ilgisi olabileceğine dair ipucuna Taslan
dığından bahsile, savcılık bir tezkere ile Meclis 
Riyasetine başvurmuştur. Meclis Riyaseti derhal 
bunu Muhtelit Encümene havale etmiştir. Muh
telit Encümen brikaç gün sonra gelmiş ve de
miştir ki «Dahilî Nizamnamede boşluk vardır. 

Dahilî Nizamname mebuslar tarafından veri
len bir takrir üzerine vekiller hakkında yapıla
cak tahkikattan bahseder, ama adliyenin müra-
racaatı üzerine yapılacak tahkikattan bahis 
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yoktur.» Bunun üzerine, tahkikat açılabilmesi 
için, 19S2 de birkaç gün içinde acele tüzük ta
dil görmüştür,., tahkikat açılmıştır. Bu tadilde 
169 ncu maddenin son fıkrası müstakil bir mad
de iken alınıp buraya eklenmiş, 170 nci madde 
yeniden ilâve edilmiş ve 171 inci maddeye son 
bir fıkra eklenmiştir. 

169 ncu maddenin son fıkrası vaktiyle müs
takil bir madde olarak Dahilî Nizamnameye it
hal edilirken, 1927 - 192>8 de müzakere edilirken, 
başlığı «Meclise arz ve vekile haber verme» 
tarzında idi. Bir vekil hakkında verilen takrir 
Reis tarafından Meclise arz edilir, alâkalı vekil 
veya vekiller de bundan haberdar edilir. 

Muhterem Agâh Erozan hatırlarlar, ilk defa 
tahkikat takrirlerinin gündeme alınmasını is
tediğimiz zaman «biraz beklemeye mecbursunuz, 
Vekile haber vermek mecburiyetini tahmil eden 
bir fıkra var» demiştik. Riyaset Kürsüsünden. 
Fakat aynı fıkranın ondan daha evvel emrettiği 
bir şey vardır. Müzakere sırasındaki matlabı da 
«Meclise arz ve vekillere haber verme» dir. Mad
denin yazılışından açıkça anlaşılıyor ki, bu tak
rir Reis tarafından Meclise arz olunur. Alâkalı 
vekil veya vekiller de keyfiyetten haberdar edi
lir. Riyaset bir taraftan Meclise arz, bir taraf
tan da alâkalı vekilleri haberdar edecektir. On
dan sonra takrir Mecliste konuşulacaktır. Mec
lis İçtüzüğü, Meclise arz ve alâkalı vekilleri ha
berdar etmek için on beş ay geçecektir, demiyor. 
On beş ay geçtiği halde, vekillere hâlâ haber ver
mediler mi? Riyaset kürsüsünden kaç defa tak
rirlerin Meclise arzı taahhüdedildiği halde, hâlâ 
Meclise haber verilmemiştir. İtiraz eden arkada
şa hatırlatayım ki, yalnız bizlere değil, sizlere 
de arz edilmelidir. (Soldan, «Niye siz, biz diye 
ayırıyorsun?» sesi) Ayırmıyorum, ayıranlara ce
vap veriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1932 deki müzake
reler sırasm'da «Hakkında tahkikat açılması için 
takrir verilen zat o tarihte vekil, hattâ mebus 
bile değilse ne olur?» denmiş. (Kendisinin ya
zılı müdafaası alınır) hükmü İçtüzüğe girmiştir. 
Meclis, merhum Refik Şevket İnce ve merhum 
Recep Peker'in ve diğer mebusların iştirak ettiği 
hararetli bir müzakereden sonra «Bir müddet 
tâyini suretiyle ilgilinin yazılı müdafaası alınır* 
demiş. Esbabı mucibe olarak da, «Bu kadar 
ehemmiyetli bir mevzu savsanamıyacağı içm, 
mâkul ve kjsa bir müddet tâyin etmek lâzımdır, 
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müddet tâyin etmeden müdafaa istenemez» den
miş. 1932 senesindeki tutum ve zihniyet bu. 

Başka sarahat da var : Madde 174; Meclis 
bir tahkikat açılması halinde şahit dinliyerek, 
bütün delilleri inceliyerek derin derin tahkikat 
yapması lâzımgelen encümenin dahi işi uzun 
zaman bekletemiyeceği için muayyen bir müd
det zarfında raporunu Meclise getirmesi mec
buriyetini tahmil ediyor. Tatbikatta iki aylık 
müddetler verilmiştir. Halbuki bizim talebimiz, 
aradan 15 ay geçiyor, gündeme bile alınmıyor. 
Bu vaziyet 174 ncü maddenin ruhuna da aykırı
dır. 

176 ncı madde : (Muhtelit Encümen karar 
verdikten sonra en geç 15 gün zarfında Meclise 
gelecek) diyor. 

İçtüzük, işin savsanmaması maksadiyle Mec
lisin karar vermesi için kısa bir müddet koy
muştur. Şu halde «Meclise arz» hususunun 15 ay 
bekletilmesi Tüzüğün ruhuna aykırıdır. Kaldı 
ki, 78 nci madde gündemin tanzimindeki sırayı 
belirtmiştir. 

[Madde 78. — Ruzname şu suretle tanzim 
olunur : 

1. Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 
maruzatı, 

2. Sualler ve istizahlar, 
3. Tercihan müzakeresi kararlaştırılan mad

deler... v.s.] 
169 ncu maddenin son fıkrası ne diyor : 

«Tahkikat önergesi Riyaset Divanınca Meclise 
arz olunur» Meclis tahkikat önergesinin hiç va
kit geçirmeden, savsamadan Meclise arzı kayde
dilmiştir. Birinci bent, Riyaset Divanının Heye
ti Umumiyeye mâruzâtı hakkındadır. Suallerden 
tercihan ve müstaceliyetle görüşülecek işlerden 
bile önce görüşüleceği yazılıdır. Sualler hakkın
da 1957 de hüküm değişti. Tahkikatların önce
liği değişmedi. 

RElS —• Turhan Bey, vaktiniz* dolmuştur. 
Sizi ikaz ediyorum, cümlenizi tamamlayınız... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlarım; parti gruplarını birbirine karşı çı
karmaya sebep yoktur. Meclis âdabı diyoruz. Bu 
âdabın başında Anayasa ve içtüzüğe riayet var
dır. Bunlara istinaden biz hakkımızı aramaktan 
başka bir şey yapmıyoruz. Hakkımızı aramak
tan bizi alıkoymak kabil olmıyacaktır. 

REİS — Vaktiniz tamam olmuştur, cümlenizi 
lütfen tamamlayınız, efendim. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ana

yasa ve İçtüzük hükümlerinin yerine getirilme
sini istiyoruz. Başkan, mesul İcra Vekillerini 
Meclise karşı korumakla değil; Meclisin hakla
rını korumakla mükelleftir. El birliği ile Riya
set Divanını Meclis haklarını iptal eden bir uzuv 
olmaktan çıkaralım arkadaşlar. (Soldan, gürül
tüler) (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hamdi Sanear. 
HAMDİ SANCAK (Denizli) •— Muhterem 

arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde cereyan eden 
müzakereler sırasında muhalefet grupu adına 
konuşan arkadaşlarımız bir noktai üzerinde çok 
fazla ısrarla durmaktadırlar. Bu da, Riyaset 
Makamını grupumuzdan tecridetmeyi, sanki 
grupumuzla hiçbir gûna alâkası ve Meclisle nis-
be.ti yokmuş gibi, kendilerince kolay tahmin 
ettikleri bir hedef halinde arz etmektedirler. 
(Sağdan: Gürültüler) 

Mesele öyle değil arkadaşlar. Riyaset Diva
nı bu Meclisin iyinden seçilir ve çolnnluğun 
reyi eriyle seçili]-. (Sağdan: Gürültüler, «Grup 
mu seçer?» Sesleri) Bu Riyaset Divanı İçtü
züğün tatbikatında takdir haklarını kul lanınken -
grup demiyorum - Meclis çoğunluğunun sarih 
temayüllerini nazarı itibara! almak mecburiye
tindedir. (Sağdan, «tamam» sesleri, bıravo 
sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

Bir siyasi taktik yapmaktasınız dersiniz ki: 
•«Beyler size sözümüz yoktur, yani siz esasında 
bizimle berabersininz ama gelgeldim şu Riya
set...» Kimi inandırıyorsunuz? Kendinizden baş
ka kimsenin inanmadığını ben size söyliyeyim. 

İkincisi: Turhan Feyzioğlu arkadaşımın sö
züne cevap vermek isterim. Esasen bunun için 
kürsüye geldim. 

Baha Akşit arkadaşım «haklarınıza razı olu
nuz!» dedi. Cevap: «Biz hakkımıza razıyız, hak
sızlığa razı değiliz.» Haksızlığı kim tâyin eder, 
bu Meclisin içinde bu mevzuda hak ve bâtılı 
kim tâyin eder? Sağdan «Anayasa» Sesleri), 
(Sağdan, gürültüler) Meclis ekseriyetinin reyi 
tâyin eder. 

Nazarlarınızı ilk pazartesi günkü içtimaa 
irca etmek isterim. Tahkikat takrirlerini bir 
vesile ittihaz ederek, evet sadece bir vesile itti
haz ederek, bu milletin siyasi tarihinde hiçbir 
zaman ağıza almmıyacak kadar galiz küfür
lerle hakarete başladıktan başka, fiilen kürsüye 
yürümek ve onu zorla işgale tasaddi etmek su-
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reliyle (Sağdan, gürültüler) hiçbir ekseriyetin 
reyine iktiran etmemiş bulunan ve binaenaleyh 
siyasi bakımdan hak mı, bâtıl mı olduğu belli 
olmıyan iddiaları için ihkakı hakka teşebbüs 
eltiniz. Bunun adına' hukukta zorlama, ihkakı 
hak derler, haksızlığa karşı isyan demezler. Biz 
de size diyoruz ki, Meclis içinde bir mevzuda 
hakkı ve bâtılı birbirinden tefrik edecek ölçü 
ekseriyetin reyi olduğuna göre bunun dışında 
hareket etmenizi hukuk dışı bir hareket olarak 
telâkki ediyoruz. (Salğdan, alkışlar, soldan, 
alkışlar). Bu hak hepimizin üzerine aldığımız, 
her şeyden evvel bu memleketin asgari sükûn 
ve nizamın hesabına biz, bu ihkakı hak teşeb
büslerine sonuna kadar mâni olacağız arkadaş
lar. (Soldan alkışlar, sağdan alkışlar, bravo 
sesleri) 

REİS — Efendim, gündem hakkındaki mü
zakereler Dahilî Nizamname mucibince sona er
miştir. Riyaset bir kelime ile ifade etmek ister 
ki, iki haftadan beri devam eden konuşmalarda 
söylenen sözler aynen tekerrür etmiştir. Bu ke
re ele alman mer'i veya bizde mer'i olmıyan bâzı 
nizamnamelere atfen söylenen sözler esasen bi
zim ittibaa mecbur olmadığımız nizamnameler ol
duğundan cevaba değer mahiyette değildir... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Bizim 
nizamnamemiz. 

F E T H Î ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sor isti
yorum. 

REİS — Ne hakkında. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Geçen 

inikattaki konuşmamda elfazı galiza ve talıkiri-
ye vardır, diye bir takrir verilmiş. (Soldan; gü
rültüler) Bu mevzu üzerinde İçtüzüğün bana 
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verdiği salâhiyete dayanarak konuşmak İstiyo
rum. (Soldan; «Olmaz», sesleri) 

REİS — Dahilî Nizamnameyi gayet ince tet
kik eden bir arkadaşsınız. Dahilî Nizamnameye 
dayanarak yalnız zaptı sabıkın tashihi hakkın
da size söz veririm, tashih talebiniz varsa buna 
göre takdir hakkımı kullanarak size söz verebi
lirim. Ancak neyi tashih etmek istiyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
arz edeyim: Müsaade ederseniz 147 nci madde
nin ikinci fıkrası bana bu tashih etme hakkını 
vermiştir, kürsüde konuşarak bunu izah edeyim. 

REİS — Siz geçen İnikatta yoktunuz. Geçen 
İnikatta tashih imkânınız mevcut idi. Daha ev
velki inikatta vâki olan bir hâdise için ancak 
mütaakıp İnikatta söz almak imkânı vardır.' 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — fcn ve
rirseniz hatalı bir tatbikat içinde olduğunuzu 
ispat edeceğim. 

REf.S — Müsaade buyurun efendim, geçen 
İnikatta evvelki İnikattaki beyanlarınız üzerine 
takrir verilmiş ve takrir kabul edilmiştir. Bunun 
üzerinde bir tashih imkânı yok. Zaptı sabık hak
kında söz ise ancak tashihe matuftur. Israr et
meyiniz rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bir inikat 
geçtikten sonra zaptı sabık tashih edilemez mi? 

(C. H. P. mebusları salonu terk etti.) 
(Soldan; alkışlar) 
NUSRET KlRÎŞClOĞLU (Sakarya) — 

Beyler, maaşları da geri verin. (Soldan; gürül
tüler) 

REİS — Arkadaşlar, Meclisin her saatinde 
istiyen oturuyor, istiyen çıkıyor. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Vazife ile yurt dışında bulunan Hari
ciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine ka
dar kendisine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
Vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/426) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışında bulunan Hariciye 

Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar 
kendisine, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in 

vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ede
rim. 

Reisicumhur Vekili 
Refik Koraltan 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
(Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'in anlaşılmı-

yan bir sözü üzerine.) 

REİS — Ahmet Bey, size bir ihtar veriyo 
rum. 
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2. — Münhal bulunan Çalışma Vekâletine I lışma Vekili Halûk Şaman'm avdetine kadar 

Bursa Mebusu, Devlet Vekili Halûk Şaman'm Çalışma Vekâletine Maliye Vekili Hasan Polat-
asaleten tâyin edildiğine dair Riyaseti Cumhur kan'ın vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/427) tezkeresi (3/428) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Münhal bulunan Çalışma Vekâletine Bursa 

Mebusu Devlet Vekili Halûk Şaman'm asaleten 
tâyininin, Başvekilin teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu saygılarımla arz ederim 

Reisicumhur Vekili 
Refik Koraltan 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir... 

3. — Vazife ile yurt dışına çıkacak olan Ça-

1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Erzu
rum şosesinin Sivas şehri içerisinden geçen kıs
mının ve Hükümet meydanının ne zaman asfalt
lanacağına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/339) 

REÎS — Sivas Mebusu Halim Ateşalp bura
da mı? (Yok sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar; Riyaseti yormamanızı çok rica 
ederim. 

Sual sahibi arkadaşımız bulunmadığına göre 
sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

2. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas 
Devlet Hava Meydanının tamirine ne zaman 
başlanacağına dair Nafına Vekilinden şifahi 
suali (6/340) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

3. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'ın, 
Maden işletmelerinin' yeraltında çalışanlarına 
1957 yılına ait ilâve tediyenin yapılıp yapılma
dığına dair Sanayi Vekilinden şifahi suali 
(6/343) 

RE IS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

4. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
Maden işletmelerinin yeraltında çalışan işçile-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına çıkacak olan Çalışma 

Vekili Halûk Şaman'm avdetine kadar Çalışma 
Vekâletine, Maliye Vekili Hasan Polatkan'm ve
killik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur Vekili 
Refik Koraltan 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim... 

rine 1957 yılına ait ikinci ilâve tediyenin yapı
lıp yapılmadığına dair Çalışma Vekilinden şifa
hi suali (6/344) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

5. — Tokad Mebusu Reşit önder'in, Banka
larla İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Meclisi 
reis ve âzası olabilmek için ne gibi şartlar aran
dığına dair Başvekilden şifahi suali (6/216) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

6'. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
mensucat ve madenî eşya sanayii iş kollarında 
işten çıkarılan işçi bulunup bulunmadığına dair 
Çalışma Vekilinden şifahi suali (6/342) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

7. — Kars Mebusu- Mehmet Hazer'in, Koor
dinasyon ve Basın - Yayın ve Turizm vekâlet
lerinin yaptığı masrafların ne suretle temin 
olunduğuna dair Başvekilden şifahi suali 
(6/280) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok, ses
leri) 

Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER 
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Ö. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/309) 

REÎS — Bu lâyihaya ait encümene havale 
edilen madde henüz gelmediği için müzakeresini 
tehir ediyoruz. 

Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim. Mü
zakerelerin devamı sırasında arkadaşların salonu 
terk ettiklerini görüyorum. Vakit ilerledikçe ar
kadaşlar salonda azalıyor. Kabul ve takdir bu
yurursunuz ki, Kurban Bayramı dolayısiyle 
Meclis çalışmalarına ara vermek mecburiyetin
deyiz. Geç saatlerde salonda ekseriyet kalma
ması ihtimalini düşünerek bu hususta şimdi ka
rarınıza müracaat etmek mecburiyetini hissedi
yorum. Kurban Bayramı dolayısiyle 15 Tem
muza kadar çalışmaların taliki Riyasetçe uygun 
mütalâa edilmiştir. Bu hususu reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 
ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bası hükümler ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/291) 

REİS — 18 nci maddeyi müzakere ediyorduk. 
Gazi Yiğitbaşı buyurun.. 

GAZI YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) — 
ı Muhterem arkadaşlarım, 5759 sayılı Afyon 

Kanununu tadil eden mevzuu müzakere lâyi
hanın 18 nci maddesinin (E) fıkrası; hava, 
yağmur, rüzgâr gibi sebeplerle afyon alımı 
mümkün olmadığı takdirde evvelden yapılan 
tahminden sonra yeni bir tahmin yapılarak 
beyannameye derci hükmünü getirmektedir. 
Tahmin keyfiyeti müstahsilin zararınadır. 

Evvelce de böyle bir kanun mevcut idi. Bir 
sene tatbik edilmiş fakat müstahsilin zararına 
olduğu görülerek lağvedilmişti. Şimdi bu fıkra 
ile aynı hükmü yine geri getirmekteyiz. Ben-
denizce bu maddenin diğer fıkraları da müs
tahsil aleyhinedir. Maddenin encümene iadesi, 
yeniden tetkiki zaruridir. Encümene iadesini 
rica ederim. Sözlerim bundan ibarettir. 

REİS — Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım; şimdi müzakeresine baş

lanmış bulunan lâyihanın bu 18 nci maddesi
ne* taallûk eden bâzı mülâhazalarda bulunmak 
ihtiyacını kalben duymuş bulunmaktayım. 
Şöyle ki ; yeni maddede bir tahmin esası ileri 
sürülmektedir. Bu tahmin, gayet mahzurlu ne
ticeler tevlidedecek mahiyettedir. Çünkü af
yon, ekimi birçok şartların bir arada tekev
vününe vabeste olan bir mahsuldür. Bu şart
lar her zaman, aynı şekilde bir arada tekevvün 
etmez. Tahminde muhakkak hatalar yapılır. 
Meselâ tarlada ekili iken 3 - 4 kilo olarak tah
min edilen afyon miktarı idrakte bunun yarı
sına kadar düşebilir. Bir itiraz hakkı kabul 
edilmiş bulunuyor. Fakat müstahsil için tah
min (hilâfına veya tahminden noksan bir idrak 
hakikaten külfetli bir neticedir. Bir itiraz 
mercii kabul edilmekle beraber bu iş çok güç
tür ve çok külfetlidir. Esasen tahmin keyfiyeti 
üzerinde itiraz edebilmek yine nazari yiffe fa
razidir. Tahmin katî netice üzerinde yapıl
madığı için yine o da bir ikinci tahminden 
öteye geçemez, hata devam eder. Bunun neti
cesi olarak da o kimseye bir afyon kaçakçısı 
vasfı takılmak suretiyle mahkemeye verilmekte 
ve mahkemede en ağır cezalarla, bir seneden 
beş seneye kadar ağır hapis ve beş yüz lira
dan beş bin liraya kadar ağır para cezasiyle 
tehdidedilmektedir. 

Bir an için beraet ettiğini kabul etsek bile 
bu neticeyi istihsal edebilmek için büyük elem, 
ıstırap ve meşakkat çekmesini tabiî görmek 
lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar bunlar mahdut kimseler 
değildir. Hemen hemen yedi, sekiz, on vilâyet 
ahalisi bunu zaruri şekilde bir kültür mevzuu 
olarak yapmaktadır. Şöyle ki ; afyon nebatın
dan sadece afyon denilen madde istihsal edil
memektedir. Asıl onun haşhaş maddesi yağ ola
rak bir mmtaka ahalisi tarafından kullanıl
maktadır. Binaenaleyh birinci derecede yağ 
ihtiyacını temin maksadiyle yapılan bu ziraatı 
böyle sırf kaçakçılık mülâhazasiyle birtakım 
ağır kayıt ve şartlara bağlamak, hele tahmin gibi 
gayet indi şekilde çalışacak türlü türlü ivaz, ga
rezler, suiistimaller karışabilecek bir mevzu ha
linde mütalâa etmek, bunu hükme bağlamak 
çok yanlış olacaktır. Hele bunu ekmek zorunda 
olan müstahsil büyük bir ıstırap duyacaktır, 
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hattâ bunu ekmekten vazgeçeceklerdir. Hiçbir 
ekici gerek kendisinin ve gerekse ailesinin afyon 
kaçakçısı damgasının vurulmasını istemez. O 
halde ne yapalım Şayanı şükrandır ki, Türk 
Milletinin afyona karşı olan davranışı afyon
keş olanların miktarı ender denecek kadar 
azdır. Bu iptilâ bugün sadece Hindisi an ve 
Çin'de vardır. Türkiye'de ise çok az. O halde 
kaçakçılık ne olacak? Bunun yegâne saikı fi
yattır. Bu madde ekimi çok meşakkatli bir mad
dedir. Bugünkü şartlar altında 4ü lira ile, 50 
lira ile, 60 lira ile, bunu idare ve idame ettirmek 
imkânsızdır, öğrendiğimize göre bir kilo afyon 
dışarıya 18 dolardan satılıyormuş. Bunu bu
günkü primli fiyattan mütalâa edersek kilosunun 
150 - 160 liraya satılması lâzımgelmektedir. Bu
nun müstahsilini tatmin edici bir afyon fiyatı 
meselâ 100 lira, 125 lira gibi bir meblâğ olarak 
takdir etmek şarttır. Bu yapılacak olursa Tür
kiye'de pek görülemiyen kaçakçılık fiilleri as
gari hadde indirilecektir. Bu kadarını zaruri 
mütalâa etmek lâzımdı t*. Geçmişi misallerden 
ve tecrübeden ibret almak suretiyle en uygun 
nizamı getirmeye mecburuz. 

1950 den evvel m e r i mevzuatta bugünkü 
tahmin usulleri mevcuttu. O zaman yedi sekiz 
vilâyetin müstahsılları bundan bizar olmuşlar
dı. Bunun bir ıstırap kaynağı olduğu Demokrat 
Parti iktidara geldikten sonra idrak edilip bir 
kanun teklifi ile buraya gelinmişti. O zaman 
Yüksek Meclisin tasvibine iktiran etmek sure
tiyle o ıstıraba son verilmişti. Şimdi de aynı ha
talarla, aynı mahzurlarla malûl olmak üzere 
18 nci madde yine huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. 

Bendeniz demiyorum ki, bu kanun geri git
sin. Fakat şunu istirham ediyorum; 18 nci mad
de üzerinde retuş yapılması zaruridir. Hele bu 
15 Temmuzdan sonraya bırakılacak olursa, bu 
bölgelerdeki afyon müstahsili seçmenlerimizle te
mas etmek suretiyle en iyi formülü getirmek 
imkânına sahibolacağız. Müsaade buyurun da 
acele etmiyelim, bir aylık bir müddet verelim, 
komisyon bunu tekrar tezekkür etsin. Bu mev
zuda Yüksek Meclise bir de takrir takdim edi
yorum, maddenin encümene verilmesini rica 
ediyorum. 

REİS — Encümen adına Sait Bilgiç, buyu
run. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİT 

BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arkadaşlar, ge
çen toplantıda1 konuşan arkadaşlarımız da dâhil 
olduğu halde bugün de konuşan arkadaşları
mızın fikirlerine encümen adına arzı cevap 
edeceğim. 

Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline mütaallik 
bulunan bu lâyiha ciddî sebeplerin neticesi ola
rak Yüksek Huzurunuza gelmiştir. Bağrıaçık 
arkadaşımızın iddia etmiş olduğu şekilde Arazi 
Mahsulleri Vergisi Kanunu ile hiçbir alâkası, 
hiçbir müşabeheti yoktur. Bu teklif hakikaten 
büyük döviz kaynağı vaziyetinde bulunan afyo
nu değerlendirmek imkânını ciddî şekilde elde 
tutma gayesine matuftur. Şöyle ki ; uyuşturucu 
maddelerle mücadele mevzuu milletlerarasında elli 
seneye yakın bir zamandan beri üzerinde ciddî 
şekilde durulan bir mevzudur. Beşeriyeti tehdid-
eden bu mesele karşısında milletler birtakım an
laşmalar yapmışlardır. Bâzı mevzular vardır ki, 
münhasıran bu mevzuları kendi şartlarımız için
de mütalâa etmek imkânına malik olamayız. 
Bâzı mevzu ve meselelerin dünya şartları içeri
sinde mütalâası bir zaruret olur. İşte bunun için, 
1953 Protokolü esaslarına mevzuatımızı intibak 
ettirmeye mecbur kalmışızdır. Mevzuatımızı 30 
milletin hükümetinin imza etmiş olduğu 1953 
Protokolü esaslarına intibak ettirmediğimiz tak
dirde ambargo tehlikesi mevzuubahistir. Arka
daşlar, afyon müstahsili memleketlerden bir ta
nesi daha 1953 Protokolü esaslarına intibak et
tirdiği takdirde biz bu bütünün dışında kalacak 
ve bir dirhem malımızı satmaya imkân bulama
mak tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. 

Ham afyonun Devlete sağlamış olduğu döviz 
beş milyon dolar civarındadır, aşağı - yukarı 50 
milyon Türk lirası karşılığı bir gelir sağlamak
tadır. Ya bu mahsulümüzü satmakta devam ede
ceğiz, yahut da mevzuratımızı beynelmilel anlaş
malara intibak ettirmediğimiz takdirde bu pi
yasanın dışında kalacağız. Binaenaleyh mevzuun 
hassasiyeti vardır ve hakikaten müstahsilimizi 
himaye düşüncesiyle bahsedilen lâyihada mün-
deriç bulunan şekli istikamete gitmek yolunda
yız. 

Arkadaşlar; Birleşmiş Milletler bünyesinde 
kurulan ve afyon mevzuu ile ciddî şekilde meş
gul olan Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ile 

724 — 



î : 80 12. ı 
Dünya Kaçakçılık Komitesi 1953 te bu Protokol 
esaslarını kabul etmiş ve benimsemiştir. Binaen
aleyh her şekilde mevzuatımızı 1953 Protokolü 
esaslarına intibak ettirmek mevkiindeyiz. Mese
le nedir arkadaşlar? Bütün dünyaya kapalı bir 
âlem vaziyetinde değiliz. Afyon mevzuundaki 
mevzuat noksanımız bütün dünyanın malûmu
dur. Afyonun istihsalinden istihlâkine kadar 
murakabesi, kontrolü artık bir zaruret haline 
gelmiştir. Binaenaleyh arkadaşlarımızın düşün
dükleri şekilde Devletin, vatandaşın istihsal et
miş olduğu ham afyonda gözü olduğu zan ve ze
habı asla mevzuubahis değildir. Devletin, vatan
daşın alın teri olan malına göz diktiği iddiası as
la vâridolamaz. Binaenaleyh, meseleyi bu zavi
yeden mütalâa ettiğimiz takdirde hakikaten va
tandaşı daha az tedirgin eder bir şekle ifrağ 
etmek esası üzerinde arkadaşlarla mutabık ola
biliriz. Fakat bu tasarıyı külliyen icapsız bir ta
sarı halinde göstermenin hakikaten mânası ol
madığını arkadaşlarıma üzülerek arz etmek iste
rim. 

Arkadaşlar, yeni teklif ne gibi hükümler 
getiriyor? Yeni teklif eskisinden farklı olarak 
şu yedi esası muhtevidir : Ekim lisansa tâbi ola
caktır, vatandaş hangi sahada ve ne miktarda 
haşhaş ekmiş olduğu hususunda Devletin mura
kabesi altında olacaktır, ayrıca mutavassıt orta
dan kaldırılıyor. Hakikaten [Türkiye'de ham af
yon alım satımiyle meşgul vaziyette 400 - 500 
insan vardır. Bu 400 - 500 insan, elbette hepsi 
değil, fakat bir kısmının vatandaştan ne mik
tarda afyon almış olduğu ve aldığı efyoıımı ne 
miktarını Toprak Mahsulleri Ofisine tevdi etti
ğini tesbit mümkün değildir. Böyle bir sual kar
şısında, hâdise mahkemeye intikal ettiği takdirde 
beraet mukadderdir. Binaenaleyh, ne miktarda 
afyon istihsal edildiği, ne miktarının kaçakçılı
ğa gittiğini, no miktarının doğrudan doğruya 
Devlet namına alım yapan Toprak Mahsulleri 
Ofisine gittiği belli olmamaktadır. Bu kapıyı açık 
tuttuğumuz zaman kaçakçılığın daha geniş bir 
hale gelmesi mukadderdir. 

Arkadaşlar filvaki tahmin, mevzuu muha
taralıdır. Talimin de bir zarurettir. Haşhaştan 
eldie edilen afyon miktarının önceden tesbit edil
memesi ve vatandaşın bir müeyyide ile karşı karşı
ya bulunması halinde vatandaşın dün olduğu 
gibi kendisini hudutsuz bir serbesti iyinde his
sedecek ve murakabenin yokluğu dolayısyile 
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elde etmiş olduğu afyonun bir kısmını piyasada 
dolaşmakta olan kaçkaçılara tevdi etmekten iç-
tinabetm iyecektir. 

Binaenaleyh, hakikaten hem mutavassıtı or
tadan kaldırmak hem ekimi lisansa tâbi tutmak 
ve hem de mahsulü tahmine imkân verecek nis
pette gelişmiş olduğu zaman tarlada tahmine 
tâbi tutmak zarureti halindedir. 

Arkadaşlar, tahmin komisyonlarından sonra 
itirazları tetkik komisyonları kurulmuştur. Bu 
komisyonların tahmin komisyonlarının rapor-
lariyle amel etmek mecburiyeti esas olmamakla 
beraber mahallin mülkiye âmiri olan vekilin, 
vâki itirazlar üzerine işi re'sen tetkik ettirmek 
imkânı lâyihada kabul edilmiştir. Toprak Mah
sulleri Ofisi memleketin her tarafında vatanda
şın istihsal etmiş olduğu hanı afyonu teşkilâtı
na mubayaa ettirdiği takdirde, mutavassıtın or-

. tadan kaldırılması halinde kaçakçılığın geniş 
ölçüde düşeceğini Muvakkat Encümen kabul et
miş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin sevk etmiş 
olduğu lâyiha ile Muvakkat Encümenin bu ta
sarıya vermiş olduğu şekil arasında muazzam 
farklar vardır. Hakikaten müstahsili bâzı kır-
tasi muamelelerle karşıkarşıya bulunduruyor. 
Okuryazar nispeti düşük olan memleketimiz
de müstahsilin bu muamelelere intibakı için iki 
senelik bir devre kabul edilmiştir. Bu zaman 
içinde 27 nci maddedeki cezaların dörtte biri 
tatbik olunacaktır. Altı aydan iki seneye kadar 
olan bu cezaları hâkimlerimizin bu devre içeri
sinde asgari hadden yukarı kullanmasına imkân 
olmıyacaktır, iki senelik bir ceza için bu zaman 
geçinceye kadar' ancak bir buçuk aylık bir ceza 
verecektir. 

İlk nazarda bu cezaların yüksek görülmesine 
rağmen arkadaşlarımızı endişeye sevk etmemesi 
ieabeder. Muvakkat birinci madde ile arkadaş-
lai'inrzm hissettiği endişeyi izale için Muvak
kat Encümen gayretler sarf etmiştir. Arkadaşlar 
buna rağmen, umumi temayüle ittiba etmek su
retiyle encümen olarak tahmin edilen miktarda 
afyonu teslim edememek mevkiinde olan müs
tahsilin vaziyetini kurtarmak, onu müeyyide 
bakımından hafif cezalara mâruz kılmak bakımın
dan maddeyi encümence tekrar tetkik etmek im
kânına malik bulunabiliriz. Yalnız şu kadarını 
arz edeyim ki ; bu lâyihanın cezai hükümleri 
belki biraz tahfif edilmeli fakat mutlak tarzda 
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kanuniyet iktisabetmelidir. Aksi takdirde am
bargo tehlikesi büyüktür. Bu uyuşturucu mad
deler mevzuunda Türk Milletinin büyük hassa
siyetiyle mütenasip bir tarzda meseleyi ele 
aldığımızı bütün dünyaya karşı ilân ve izhar 
mecburiyetindeyiz. Hakikaten- bu uyuşturucu 
maddeler mevzuu beşeriyet için büyük bir 
tehlikedir. İşin hafife alınacak tarafı yoktur. 

Muhterem Burhanettin Onat arkadaşımız 
konuşmalarında münhasıran süs afyonlarının 
bu maddelerin şümulü içinde tutulmamasmı 
belirtti. 3491 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde 
şöyle bir hüküm var: «Süs için bahçelerde ye
tiştirilen haşhaşlar bu hükümlerin dışındadır» 
demektedir. Bu fıkrayı olan şekliyle 6 ncı 
maddenin sonuna eklemek de mümkündür. 
Böylece belki Burhanettin Onat arkadaşımızı 
da tatmin etmiş oluruz. 

Arkadaşlar; biz bu 6 ncı maddenin bu ben
dini yeniden tetkika tâbi tutmak üzere mehil 
rica ediyoruz. Biraz evvel arz ettiğim ve es
babı mucibeden de anlaşılacağı veçhile, bu ta
sarının kanuniyet kesbetmesi bir zaruret halini 
almıştır. 

REİS — Encümen bu maddeyi tadilname-
lerle istiyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADİNA SAİD 
BİLGİÇ (İsparta) ~ Evet efendim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arka

daşlarım; encümen yalnız bir bendi geri almak
la onu bir revizyona tâbi tutmak istemiştir. Bu 
kanunun çıkarılmasında zannediyorum ki, he
pimiz birleşmiş olacağız. Reylerimiz de lehin
de olacaktır. 

Ben; Ceza Kanununun uyuşturucu madde
lere mütaallik olan 'hükümlerinin tadilini Bü
yük Millet Meclisine getirdiğim zaman, uyuş
turucu maddelerin mühlik neticelerini izah et
miş ve Heyeti Celile de teklifimi aynen kabtü 
etmek suretiyle fikrime iştirak ettiğini izhar 
etmişti. Uyuşturucu maddelerin serbest ti
caretini menetmiştik. 

Şimdi bakıyorum ki, muvakkat maddelerde 
ham afyon dahi diğer maddelerle birlikte mü
talâa olunmuştur. Usul bakımından topyekûn 
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bu bentle birlikte bu lâyihanın yenibaştan bir 
revizyona tâbi tutulması lâzımdır1. 

Ham afyon ticareti ölüm cezasını müstel-
zim olamaz. 

Şimdi mevzuu müzakere edilen fnadde yal
nız şartları, unsurları tesbit etmekte, riayeti 
icabeden kaideleri vaz 'etmektedir. Bunlar el
bette ki, kanunun içerisinde bulunacaktı, ahdî 
vaziyetimiz icabı bulunması lâzımdır. Aksi tak
dirde bir gram afyonun memleket dışına sa
tılmasına imkân bulunamaz. Bütün dünya bu 
meselelerin üzerine eğilmiş vaziyettedir. Kayıt 
ve şartlarla kabul etmezsek bir gram satanlayız 
ve bu ziraatimiz de mefluç bir hale gelir. Encü
men bu bentle birlikte cezai müeyyideleri de 
alsın. Esasen birbirine bağlıdırlar. Hukukçu 
ve eczacı arkadaşlarımız söz almış bulunmak
tadırlar, bu meselenin saatlerce münakaşası 
yafnlacaktır. Gündemde diğer birçok kanun 
lâyihaları vardır, onların müzakeresine geçe
lim. Geri alınmak istennen bu bentle birlikte 
müeyyideler de tetkik edilsin aksaklıklar gide
rilsin, ondan sonra konuşalım. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin 
118 nci maddesine göre encümene istediği tadil-
namelerle maddeyi vermek zorundayız. Bina
enaleyh madde ile birlikte tadilnameyi encü
mene veriyoruz. Diğer maddelerin irtibatı do-
layısiyle müzakeresini tehir ediyoruz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİD 
BİLGİÇ (İsparta) — Arkadaşlar, encümene 
iade edilmesi icabeden 27 nci maddenin fık-
rasıdır. Ceza hükümleri 27 nci maddededir. 
Ayrı mahiyet taşıyan 18 nci maddenin mü
zakeresi kanunun ehemmiyetine binaen devam 
etmesi lâzımdır. Encümen 27 nci maddeyi tek
lifleri de nazara alarak tetkik ve huzurlarını
za getirecektir. Binaenaleyh müzakerenin de
vamını rica ediyorum. 

REİS — O halde müzakereye devanı edi
yoruz, 27 nci maddeyi okuyoruz. 

Madde 27. — A) Ekim lisansı almaksızın 
veya Hükümetçe ilân edilen ekim bölgeleri (ha
ricinde, haşhaş ekenlerle, yalnız tohumdan fay
dalanmak için ekim lisansı verilen yerlerde 
başları çizenler hakkında 6 aydan iki seneye 
kadar hapis cezası ile birlikte 500 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu-
nur. 
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Bu suretle ekilen haşhaşlardan kemale gel

miş olanlarla çizilenler, toplanarak zabıt ve mü
sadere ve Toprak Mahsulleri Ofisine tevdi olu
nur. 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 cezalandırı
lırlar. 

C) Tahmin edilen miktardan noksan af
yon teslim edip de işbu noksanlığın, neden ile
ri geldiğine dair beyan olunan, sebepleri varit 
görülmeyen ekici hakkında, fiil, Türk Ceza 
Kanununun 403 nci ve mütaakıp maddelerinin 
şümulüne girmediği taktirde 1 seneden 3 se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Ç) Bu maddenin -. 
1. (A) Bendinin ilk fıkrasında yazılı hal

de ekici tarafından afyonun istihsal edilmiş 
olması, 

2. İstihsal olunan afyonun tamamının 
müddetinde teslim edilmemesi, 

Halleride ekicinin fiili Türk Ceza Kanunu
nun 403 ve mütaakıp maddelerinin şümulüne 
girmediği takdirde 1 seneden 3 seneye kadar 
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 
zaptohmur. Bunlardan Ofis vey«* onun adına 
(hareket eden teşkilâtla mal sahibi tarafından 
müştereken alınıp mühürlenecek numuneler 
mal sahibine teslim edilir. Geri kalan afyonlar 
Ofis lâboratuvarında 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-
lunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine iti
raz edebilir. Mahkemece, itirazın reddine veya 
zaptolunan afyonlarla numunelerinin müsade
resine 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, kendisi-
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ne numune olarak verilen afyonu, itiraz müd-
hetinin hitamından itibaren 15 gün zarfında 
iadeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet et
miyenler hakkında fiilleri Türk Ceza Kanunu
nun 403 ncü ve mütaakıp maddelerinin şümu
lüne girmediği takdirde her numune için 300 
lira ağır para cezası hüknıolunur. 

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 cenebi madde hanı 
afyonun evsafının bozulmasına az tesir edecek 
miktarda ise yukarı fıkradaki cezalar yarıya; 
çok az tesir edecek derecede ise üçte bire ka
dar indirilerek hükmolunur. 

D) C bendi ile Ç bendinin 1, 2 ve 3 numa
ralı fıkralarına ve Türk Ceza Kanununun 403 
ve 404 ncü maddelerine göre mahkûm olanla
ra bir daha ekim lisansı verilmez. 

E) Bu kanuna göre müsaderesine karar 
verilen ham afyonlar Ofise teslim edilir. 

F) Bu kanuna göre hükmolunan para ce
zalarına ait kesin ilâmlar Cumhuriyet Müddei-
umumiliğince re'sen Toprak Mahsulleri Ofisi
ne verilir. Bu ilâmların para cezalarına ait 
kısmı, 1918 sayılı Kanunun 56 nci maddesi 
hükümleri dairesinde 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 ya
rısı hükmolunur. 

Bu fillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failler gibi ceza görürler. 

REÎS — Orhan Uygun, buyurun. 

ORHAN UYGUN (Afyon Karahkar) — 
Muhterem arkadaşlarım; Encümen mümessili 
arkadaşımızın kanunun 18 nci maddesini geri 
aldığı yolundaki beyanına teşekkür etmekle sö
ze başlıyacağım. Ancak, bu maddeyi geri al-
maîjda beraber yine üzerinde ısrar edecekleri 
gibi bir mânaya gelen beyanlarına rasladığım 
için bu kanunun tadili üzerinde daha geniş iza
hat vermek lüzumunu hissettim ve huzurunuza 
bu sebeple geldim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir defa Türkiye 
için afyon, diğer afyon eken memleketler içe
risinde çok daha fazla önemi haiz bir maddedir. 
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Bu madde doğrudan doğruya memleketimiz 
dâhilinde imal edilip drogiarı yapılan ve ilâç 
haline getirilen bir madde değildir, ve meydana 
gelen bu ilâçların da kendi memleketimizde is
tihsal edilmiş olması gibi bir durum bahismev-
zuu değildir. Afyon maddesi doğrudan doğ
ruya nebattan alınır ve şimdiki halde olduğu 
gibi ecnebi memleketlere satılır. Ve bundan 
arkadaşımızın buyurduğu gibi 5 milyon değil, 
altı buçuk, hattâ yedi buçuk milyon dolar, 
yani 70 milyon T. L., kadar bir döviz temin ede
riz. Şimdi bu duruma nazaran bir nokta hatıra 
geliyor. Kaçakçılık. Esasen müstahsıllar ara
sında kaçakçılık yoktur. Eğer olması ihtima
linin önlenmesi isteniyorsa, evvelemirde, bir kilo
sunu 18 dolara yani 160 lira, 140 lira gibi bir 
paranın üstünde bir fiyata sattığımız afyon için 
afyon müstahsılma fiilen ödediğimiz fiyatın ar
tırılması lâzımgelir; böyle bir tedbir bu ihti
mali yani kaçakçılık ihtimalini .yarı yarıya, 
hattâ dörtte üç nispetinde kaldıracak bir du
rumdadır. Binaenaleyh arkadaşlar, bu Bijid 
Kanunu hazırlarken, Hükümet olarak böyle 
bir kanunu Meclisin huzuruna getirirken, ev
velemirde, afyonun Türkiye dâhilinde fiyatına 
her hangi bir suretle yapılacak ilâvenin diğer 
mallarımızın umumi konjonktüründe bir artmaya 
sebebiyet vermiyeceğini nazarı itibara alarak, 
müstahsili mümkün mertebe fazla memnun et
meleri icabederdi. Bunu yapmamışlardır. Bu
gün 50 ilâ 70 lira arasında bir fiyat tesbit et
tiler, Arkadaşlar eğer prim olarak dolar dokuz 
liradan hesabiyle afyona 620 kuruş prim ver
melerdi - ki afyon sırf harice satılan nâdir ve 
tek bir maddedir - 18 dolar yani 160 lira olan 
bu dış satış fiyatının 120 lira, 130 hattâ 140 
liraya kadar alım fiyatı olarak müstahsıla in
tikal etmesi yani ödenmesi mümkün olabilirdi. 
Bunu yapmamış Hükümet; yapmadığı için 
böyle bir kanunla önümüze gelmek mecburiye
tini hissetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye afyon eken 
memleketlerin birincisidir, yani afyon istihsal 
eden memleektlerin başında gelir. Türkiye'deki 
istihsal, mahsulün iyi olduğu senelerde aşağı - yu
karı 400 ton civarındadır. Son senelere kadar 
afyon bakımından birinci mevkiyi işgal eden 
memleketimizde afyonu müstahsil yönünden de
ğerlendirmek icabeder. 

Şimdi, ikinci bir husus var. Afyon Türkiye 
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için birinci derecede ehemmiyetli bir döviz kay
nağıdır: 7 milyon dolar, aşağı - yukarı 70 mil
yon Türk lirası. Bunun yanında memleketimi
zin muhtelif yerleri için çok haizi ehemmiyet 
olan bir ana ziraat maddesidir. Bir defa Sayın 
arkadaşım Osman Talu Beyin ifade buyurduğu 
gibi afyon 10 - 11 vilâyette ekilir, fakat bu vi
lâyetler içinde en fazla Afyon Karahisar'da ye 
tiştirilir. .Memleket istihsalinin senevi yüzde kır
kı olan 140 ton afyon, Afyon Karahisar hudut
ları dâhilinden istihsal edilir. Afyon istihsal eden 
bir bölge içn bu mahsulün ehemmiyetinin Muh
terem Meclisçe lâyıkı ile takdir edilecek bir hu
sus olduğu kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım; afyonun ikinci esas maddesi 
olan yağ keyfiyetine gelince: 

Afyon başından yani has has tanelerinden 
çıkarılan yağ, Afyon Karahisar vilâyetinin ye
gâne gıda maddelerinden birini teşkil etmekte
ndir. Bu vilâyet dâhilinde köyde, kentte ve kasa
bada bu yağ kullanılır. Binaenaleyh bu ikinci 
gıda maddesinin nazarı dikkate alınması lâzım
dır. Yani bu yağ durumu nazarı dikkate alına
rak ekiminin ona göre kayıtlandırılmadı icabe
der-. Haşhaş bizim ve civarın öyle bir mahsulü
dür ki; meselâ Manisa'nın üzümü ne ise arka
daşlarım Afyon Karahisar'm haşhaşı da aynı
dır. Giresun'un Fındığı Giresun için ne ise, bu 
da bizim, için aynıdır, arkadaşlarım. Bir an Cîi-
resun'deki fındıkların muayyen şekilde bâzı tah
ditlerle kayıt altına alındığını düşünelim. Üzümü 
şu kadar dikeceksin, fındığı şu kadar çıkaracak
sın, şayet buna riayet etmezsen seni şu kadar se
ne hapis cezası, hattâ 403 neü maddeye göre 10 
seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandıraca
ğım, desek ne olur? 

Arkadaşlar, Afyon Karahisar'm haşhaşı, Kon
ya'nın buğdayı, Antep'in fıstığı gibidir, Aydın'-
m zeytini gibdir. Nasıl Aydm'da bu zeytinin bir
den bire kayıt altına alınması müstahsıla tesir 
ederse, Afyon Karahisar'm haşhaşını da kayıt 
altına almak bizim müstahsıhmıza, köylümüze 
ve halkımıza aynı şekilde tesir edecektir. 

Bizim haşhaşımız İsparta'nın .Gülyağı gibidir, 
gül yağını tahdide tâbi tutuğunuz zaman İspar
ta nasıl bir müşkilât ile karşı karşıya kalacaksa 
bizim için de haşhaş öyledir, arkadaşlar. Bu ana 
ziraati ceffelkalem bir kanunla kayıt altına alıp 
ondan sonra o vatandaşlara karşı biz mebus ola
rak: «Arkadaşlar böyle yapıldı, böyle karar al-
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dik», dememiz mümkün değildir. Bu kanunu böy
le kabul ettiğimiz takdirde, mebus olarak biz bu 
mıntakaya ayak basarnayız. 

Diğer taraftan arkadaşlarım; dikkat buyuru
nuz, afyon istihsal eden memleketler bizden son-

yukarı Yugoslavya, Bulgaristan, Sov
yet Rusya, Hindistan, î ran ve saire gibi devlet
lerdir. 30 devlet de var ki, haşhaş ekmezler ve 
görmemişlerdir. Bunlar bir araya geliyorlar ve 
bir protokol imza ediyorlar. Bu protokolde diyor
lar ki; içimizden birimiz bu protokolü teyidetti-
ğimiz takdirde otomatikman bu protokol .vürür-
lüğe girer ve buna imza atmak istemiyen veya 
dönen âkıd devletler ambargoya uğrarlar. 

Arkadaşlar, bir defa bu protokolün imza edil
miş olmasiyle, birinci sınıf afyon müstahsili bu
lunmasına rağmen, memleketimizin menfaatinin 
katiyen düşünülmüş olmadığını huzurunuzda 
arz ederim. 

Gene Hükümet ve encümen esbabı mucibesi-
ne dikkat ettiğimiz zaman; (Eğer okumıyan ar
kadaşımız varsa lütfen okusun) görüyoruz ki, 
baştan sonuna kadar: «Birleşmiş Milletlerde şöy
le olmuş, afyon komitasında böyle olmuş..» gibi 
şeylerle doludur. Gerçi biz de bu beynelmilel 
teşkilâtın içinde bulunuyoruz; fakat bu teşkilâ
tın baskısı altına, bu kanunu aynen kabul etti
ğimiz takdirde, tamamen girmiş bulunacağız. Bu 
ne demektir? Evet bu teşkilâtın üyesiyiz, fakat 
millî menfaatlerimizin mümkün olduğu kadar 
korunması suretiyle bu teşkilâtın bir üyesi kal
malıyız. Dikkat ettim. «Bu kanundan memleke
timizin şu istifadesi olacaktır», diye bir kayda 
rastlamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, yine esbabı muci-
bede ikinci bir husus, olarak eleniyor ki : «Tür
kiye 'de sıkı kaçakçılık tedbirleri alınmak su-
tiyle kaçakçılığın önlenmesi mümkün olmuş, 
toksikomanlarm bu afyon maddesinden istifade 
etmemesine âzami derecede gayret sarf edilmiş
tir...» Bu ibarelerin, afyon kaçakçılığına karşı 
mücadele eden Beynelmilel Teşkilâtın raporun
dan afyon kaçakçılığına karşı uğraşan teşkilât
lar ikrar ediyorlar, teslim ediyorlar ve bizi 
takdir ediyorlar. Halbuki kanun maddesinde ise 
sanki bunlar bizi sıkıştırıyorlar gibi o derece 
ağır hükümler var; bu hükümler beynelmilel 
durumumuzun aksine; paradoksal vaziyette, ri-
jit bir şekilde müstahsili bağlıyor. Ya bu doğ
ru ya öteki doğrudur. Yani ikisinden birisi 
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yanlış. Neden böyle bir kanun teklifi ile geli
yorlar? Mademki beynelmilel teşkilâtlar nezdin-
de kaçakçılıkla uğraşmamız keyfiyeti bu de
rece takdir edilmiştir; o halde niçin bu şekilde 
şedit bir mevzuatla geleceğiz; bunu anlamak im
kânsızdır. 1953 protokolü Sayın Encümen sözcü
sünün yegâne üzerinde durduğu noktadır ve : 
«Bu protokolü imzaladığımızdan dolayı, bu im
zadan dolayı bir gram afyon satamayız.» diyor. 
Bu yegâne düşüncedir ve kendileri bu hususu 
söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, mademki, arkadaşımız 
teslim ediyorlar,, «Türkiye'de afyonkeş yoktur, 
Türkiye'de esrarkeş yoktur, Türkiye'de kaçak
çılık yoktur, Beynelmilel Teşkilât da bunu tes
lim ediyor; yalnız ambargodan kaçınmak için 
bunu çıkarmak mecburiyeti vardır» deniyor, o 
halde ambargoyu kendi memleketimize koydur
mamak için denilemez miydi ki, o teşkilâtlara; 
«Sizler pekâlâ memleketimizde kaçakçılık ol
madığını, toksikomanlar bulunmadığını, teslim 
ediyorsunuz, ve bunu raporlarınızda gösteri
yorsunuz; o halde siz niçin ambargoyu tatbik 
edeceksiniz?» Bunlara ambargoyu tatbik etme
yin demek lâzımdır. Türkiye'nin mümessilleri
nin, bu ambargonun mahzurlarını göstermek ve 
bunu önlemek için, bu kanunun çıkarılmasına 
lüzum hissetmiyecek şekilde, siyasi ve diploma
tik yollardan çok iyi çalışması icabederdi. Bu _ 
şekilde çalışma yapılmadan bu kanunun gelmiş 
olması tenkide çok şayandır arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlarş, ambargoyu biran için dip
lomatik ve siyasi yollarla defedemediğimizi na
zarı itibara alalım, yapılacak şey nedir? Af
yon.. Afyon gibi malın olsun. Afyondan ne 
yaparsın? Bundan 5 madde çıkar : Saf afyon
dan morfin çıkar, eroin çıkar, kodein çıkar. 
Doktor arkadaşlar bilir daha 2 - 3 madde çıkar. 
Bunlar öyle maddelerdir ki, Muhterem Hay
rettin Beyefendi, memleketimizin ihtiyacı olan, 
ilâç ilâç diye kısa zaman evvel bağırıp bula
madığımız ilâçların hammaddesidir. (Soldan, 
«bağla bağla» sesleri.) Memlekette ilâçların imâ
li için morfini, hanı morfini almak suretiyle, 
bir fabrika, bir tathirhane, bir tasfiyehane kur
makla bu ambargo tehdidinin önüne geçemez 
miyiz? Geçeriz arkadaşlar. Memleketin istihsal 
ettiği bütün afyonları oralarda yok pahasına 
satacağımıza bunları burada, kendi memleketi
mizde işlemek suretiyle kıymetlendirmek müm-
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kündür; bu vsuretle diğer memleketlere, yabancı 
fabrikalara ilâç hammaddesi olan morfin, co-
deine, eroine, v.s satarız ve ham afyon isterlerse 
de satmayız. 

REİS — Orhan Bey, madde içinde kalma
nızı rica ederim. 

ORHAN UYGUN (Devamla) Sayın arka
daşlarım, burada bir tahmin keyfiyeti vardır, 
tahmin! Bu katiyen doğru değildir. Tahmin hiç
bir zaman yapılamaz. 

Bu kanun lâyihası üzerinde. Encümen en ufak 
tahmin keyfiyeti bırakmamalıdır. Talimini ya
parız;; sekiz kilo; yedi gelirse vatandaş hapse 
girer. Bir sürü muameleler var, bunları bil
mezse hapse giriyor. Tahmini sokmamak lâzım. 
Bu tahmin vatandaşları ahlâksızlığa da teşvik 
eder. Bu şiddetli tedbirler vatandaşı diğer bir 
vatandaşın afyonunun sütünü çıkarmaya, top
lamaya teşvik eder. Çünkü mal pahalıdır. Bu
na hiçbir zaman gitmemek lâzımdır. Bu tahmin 
işi kasıtlı muamelelere de yol açar. Muhtarın 
Demokrat Partili olduğu takdirde Halk Parti
liyi, Halk Partili olduğu takdirde Demokrat 
Partiliyi cezaya vermesi veya tahmin hatasını 
bile bile işlemesi mümkündür. 

RE t S — Metin üzerinde konuşun. 
ORHAN UYGUN (Devamla) — Arkadaşlar, 

şurasını unutmamak lâzımdır : 1950 den evvel, 
1943 - 1945 yılları arasında toprak mahsullerini 
tahmin üzerinden aldılar. Şimdi, her hangi bir 
münasebetle köylere gittiğimiz zaman bize di
yorlar ki : «Şu köyden patates aldım da çuval 
ile sırtımda taşıyarak ofise teslim etmeye gittim, 
çünkü tahminden bir parça eksik çıktı, ne zu
lümler çektik biz bey...» 

Bu böyle olunca afyon gibi bir maddede bu 
hususun bilhassa nazarı itibâra alınmasına şid
detle taraftarım. Köylü kaçakçılık yapmaz ar
kadaşlar; aradaki mutavassıtları kaldırabilirsi
niz. Afyon ekilen bir mmtakanm bir çocuğu ola
rak söyliyeyim ki, mmtakamda böyle bir kaçak
çılık yoktur. Binaenaleyh, kanunun komisyona 
toptan iadesini ve bu hususların da nazarı itiba
ra alınmasını Sayın Hükümetten ve muhterem 
komisyondan rica ederim. Bu hususa dair 10 im
zalı bir de takrir veriyorum, kabulünü istirham 
ederim. 

REİS — Ticaret Vekili. 
TtOARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERKMEN 
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(Giresun) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ bir 
noktaya işaret etmek isterim. Müzakereler yan
lış bir istikamet almıştır. 18 nci madde encümen 
tarafından geri istenmiş değildir. 18 nci madde 
geri istenirse suç unsurlarını tâyin eden madde 
geri istenmiş demektir. 27 nci madde ise ceza 
maddesidir, 18 nci madde kabul edilmeden bu 
madde müzakere edilemez. 

Arkadaşlarımızın itirazları cezalara bilhassa 
tahminlere taallûk eden kısımlardır. Mahsul tah
minden az olduğu takdirde verilecek cezaları ha
fifletmek mümkündür. Mazbata Muharriri ar
kadaşımız «O hususu tetkik ediyoruz» dedi. 
Onun için Riyasetten rica ediyorum; 18 nci mad
de üzerinde müzakerelere devam edelim. 

Ceza maddelerine geldiğimiz zaman arkadaş
larımız fikirlerini ve encümen de bu husustaki 
yeni tekliflerini şüphesiz ki, huzuru âlinize arz 
edecektir. Müzakereler bu istikamette giderse 
bir çıkmaza saplanmamız mukadderdir. 

Usuli bakımdan bir noktaya daha işaret ede
ceğim. Biz maddelere geçmiş bulunuyoruz. He
yeti umumiyesi üzerindeki fikirlerin söylenme
mesi icabeder artık. Orhan arkadaşımız kanunun 
heyeti umumiyesi üzerindeki fikir ve mütalâa
larını beyan ettiler. Bu mütalâalara mahal olma
dığı kanaatindeyim, beyanları madde üzerine 
teksif etmek usule daha uygundur. 

Bu hususlara işaret ettikten sonra arkadaşı
mızın beyanları arasında cevapsız kalmaması lâ-
zmıgelen bâzı hususlara da temas edeceğim. Or
han arkadaşımız «Afyon fiyatını yükseltmediği
niz için bu kanunu çıkarıyorsunuz» diyor. Böyle 
bir şey yok, böyle bir şey olmadığını gerek en
cümen, gerek bendeniz, gerekse konuşan bâzı ar
kadaşlarımız ifade etmeye çalıştık. «Afyon fiya
tını yükseltseniz kaçakçılık kalmaz diyor.» Ne 
demek istiyor arkadaşım f Yani kaçakçılarla Ofis 
rekabete mi girişsin?.. Olamaz arkadaşlar, ola
cak şey değil. Fiyat tâyinine dair kanunumuzda 
bir madde mevcuttur. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin kanunu dairesinde fiyatlar tâyin edil
mektedir. Fiyat tâyin edilirken gayet tabiî ola
rak dış fiyatlar nazara alınmaktadır. Normal 
yol budur. Mubayaa etmekte ve harice ihraç et
mekteyiz. Gayet tabiîdir ki dış fiyat afyon 
mubayaa fiyatının tâyininde başlıca unsurdur. 
Yoksa kaçakçının fiyatını almamız mümkün de
ğildir. Böyle şey olmaz. Fiyat dışta 18 dolardı 
ve bir dolar 280 kuruştu. Şimdi mukabili art-
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mıştır, onun içindir ki geçen sene 40 lira olan 
afyon fiyatı bu yıl 70 lira olarak ilân edilmiştir. 

«Fındıkta neye tahdit etmiyorsunuz da af
yonda tahdit ediyorsunuz?» diyorlar. Filhakika 
ziraati tahdidedilen mahsullerimiz vardır.. Çay 
gibi, tütün gibi afyonda da ötedenberi tatbik edi
len usul bölge tâyinidir. Ayni esas devamediyor. 
Vatandaş bu bölge dâhilinde, lisans almak ye 
istediği kadar ekmek hakkına sahiptir. 

ORHAN UYGUN (Afyon Karahisar) — 
Beyanda bulunmak mecburiyetindedir. 

TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Bu tahdit değildir, ben filân yer
de ekim yapacağım diye beyanda bulunmaktan 
ibarettir. Binaenaleyh as^a saha tahdidi yoktur. 
Haber verir, lisansı alır, evvelden afyon ziraati 
yapacağı sahayı bildirmek mecburiyeti vardır, 
okadar! « 

Sonra, arkadaşımız çok iyi bilir; afyonu fın
dıkla, çayla mukayeseye lüzum yok. iyi, faydalı 
diğer maddeler kadar bunun da istihsali lâzım. 
Binaenaleyh, bunun ziraati, ticareti, mübade
lesi ve nakliyesinin başka usullere tâbi olması 
malın kendi icabıdır, ondan çıkan maddelerin 
icabıdır ve bütün dünyanın kabul ettiği bir sis
temin icabıdır. 

Gene arkadaşım diyor ki: bütün af
yon alıcısı memleketler bir araya gel
mişler ve afyon satışını bir protokole al
mışlardır. Halbuki afyon eken, satan memleket
lerde bu prptokola dâhil olmuşlardır. Yunanis
tan, Iran da dâhil olmuştur. Hattâ Hindistan da 
dâhil olup, bizden evvel bu protokolü tasdik et
miştir, istihsali de bizden çoktur. 

Arkadaşımız «Afyon kaçakçılığı için ceza 
yok» diyor. Vardır. Olmasa idi bu maddeden 
ihracedilen bâzı uyuşturucu ve zehirli maddeler 
için ölüm cezası koymazdık. 

Arkadaşımızın, heyeti umumiyesi üzerindeki 
mütalâalarında da isabet yoktur. Sadece temas 
ettiği için bunlara ilişmek zorunda kaldım. Şim 
di tekrar başladığım yere dönüyorum. 

18 nci madde üzerindie mütalâatımızı teksif 
edersek netice ve usul akımından çok Âşh& fay
dalı olur zannederim. 

REİS — Bir noktayı izah edeyim arkadaşlar, 
müsaade ederseniz, Vekil Beyin, 27 nci mşd$e 
üzerinde görüşme yapıldığı ve umumi mfizakere 
yapılmamak icabettiği hakkındaki mütalâası ta
mamen doğrudur. Ancak 18 nci madde üzıeriade 
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bir anlaşmazlık vardır. O maddeyi encümen 
tadiinamelerle beraber talebetti ye bunu Riya
set encümene verilmiştir diye ifade etti. Encü
men şu anda maddeyi geri getiriyorsa onu da 
müzakere edebiliriz. Ancka şu anda 27 nci mad
deyi müzakere ediyoruz. Arkadaşların 27 nci 
madde üzerinde, görüşmelerini ve mevzuu taşır
mak suretiyle Riyaseti, söz kesmek mecburiye
tinde birafanamalarını rica ederim. 

Buyurun said Bey. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİD 

BlLGlÇ (İsparta) — Efendim, arkadaşlarım 18 
nci madde üzerinde konuşurken eeza maddesi 
olan 27 nci maddeye sözlerini taşırdılar. Bu se
beple ceza maddesi olan 27 nci madde üzerinde 
retuş yapacağız dedim, ikinci konuşmamda da 
tavzih ettim. Binaenaleyh müzakerelerin 18 nei 
madde üzerinde olması icabeder. 

REİS — Efendim, o halde müzakereler 18 
nci madde üzerindedir. 

Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Efendim, bendeniz bir kaçak maddesi 
olarak vekâletimi alâkadar ecjLen kısma temas 
edeceğim. Biraz evyel Orhan Bey buraca kanu
nun esbabı mucibesini Yüksek Huzurunuzda ifa
de ve şerd ederlerken mevcut bir protokole isti-
nadederek lüzumunda Türk afyonlarına ambar
go konması ihtimaline temas buyurdular. Ayrıca 
ilâve ettiler ve dediler ki, «Afyon kaçakçılığı mev
zuunda Türk Hükümetinin tutumu beynelmilel 
mahafilde ve komisyonlarda takdir ile karşılan
maktadır. Mademki afyon kaçakçılığına kaışı 

. Türk Hükümetinin tutumu beynelmilel mahafil
de takdirle karşılanmaktadır. Şu halde afyon 
kaçakçılığı yoktur. Olmadığına göre müstahsili 
tazyik edecek birtakım hükümler sevk etmek 
katiyen doğru değildir.» Bu beyanlarının ipzi 
memnun edecek tarafı vardır. Hakikaten bey
nelmilel bir madde olan afyon kaçakçılığı mev
zuunda Hükümetine Büyük Meclisin lütfetmiş 
olduğu imkânlarla ihtiyar ettiği fedakârlıklarla 
birçok kaçak maddelerin kaçağa sevk edilmesi , 
hususunda mâni tedbirlerle karşıkarşıya bulundu
rulmakta olduğu bir hakikattir. Belki afyon da 
bu ittihaz etmiş olduğumuz tedbirlerle bu ted
birleri &lmadağ,U3ai2 ahvalde vâki olacak kapçak 
nispetine nazaran b,u«üû gzgjf. 

Fakat bir realiteyi ifa^e etmek üzere şvuıu 
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arz edeyim ki; bütün bu tedbirlerimize rağmen 
karşıkarşıya bulunduğumuz müşküller dolayı-
siyle, afyon kaçağına teşebbüsler devam etmek
tedir ve kaçak yapılmaktadır, afyon hudutları
mızın bâzı yerlerinden maalesef kaçmaktadır. 

Afyonu memleketimizin birkaç vilâyetine 
mahsus hususi bir madde olarak If&bul etmek bir 
bakıma doğru, bir bakıma da mümkün değildir. 
Afyon tamamen beynelmilel bir maddedir ve 
beynelmilel bir kontrole tâbi bulunmaktadır. İs
tihsali, ihracı ve ithali beynelmilel esaslara tâbi 
bulunmaktadır. Eğer esbabı mueibede bu cihete 
fazla itibar edilmişse bu, maddenin kendi hüvi
yetinden ve bünyesinden gelen bir hususiyet do-
layısiyledir. Yoksa bu, memleketimizin istihsal 
etmiş olduğu her hangi bir madde üzerinde bey
nelmilel bir tazyik mevcudolduğunu ifade etmez. 
Fakat kabul buyurursunuz ki; iyi kullanıldığı 
yerlerde beşeriyet için ıstırap dindirici olan bu 
madde illegol kaçak yollardan cemiyete intikal 
ettiği takdirde cemiyetler bünyesinde son derece 
ağır tahribat yapmaktadır. Büyük bir memnu
niyetle, memleketimizde istihsal etmemize rağ
men, vatandaşlarımızın diğer bâzı memleketlere 
nazaran bu maddeyi kullanmaması hususundaki 
mesut neticeyi burada ifade ederken, civarımız
da bulunan memleketleri ve dostlarımızı ve be
şeriyeti koruyucu tedbirleri ihmal ettiğimiz tak
dirde cemiyetin bünyesinde birçok tahribat ya
pacak mühlik bir madde olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bendeniz kısaca bir rakam vereceğim : .1954 
senesinde Ceza Kanununda yapılan tadilât iciıi' 
de afyon mütalâa edilmemiş olduğu içindir ki, 
bu kanunun tadilinde mütalâa ve derpiş edilmiş 
olan diğer narkotik maddeler o kanunun ve mü
eyyidelerinin tatbikinden sonra, bu maddelerin 
kaçağı azalmış olmasına mukabil, bunun dışında 
kalan afyon kaçağının ve vakalarının artmış ol
duğu da bugün teşbit edilmiş bulunmaktadır. 
Ezcümle 1954 te bizim elimize geçen, yakalanan 
vaka miktarı sadece 38 ve yakalanan afyon mik
tarı 1 276 kilo iken, 1958 de bu vakaların adedi 
birdenbire 240 a çıkmış ve ele geçen kaçak afyon 
miktarı 7 420 kiloya yükselmiştir. 

Görülüyor ki; demin arz ettiğim gibi, bu 
maddeyi memleketimizde, istihsal etmemize rağ
men vatandaşlarımız arasında müptelâları son 
derece azdır. Bu mesut bir neticedir. 

L195Ö 0 : 1 
[ Hastanelerde kontrol ve tedavi altında bulu

nan sadece 500 kadar toksikomanimiz mevcut
tur. Halbuki civarımızda bulunan bâzı memle
ketlerde bunun miktarı bir, bir buçuk milyona 
yükselmektedir. 

Beynelmilel münasebetlerimiz ve beşeri vazi
fe ve vecibelerimiz bakımından istihsal etmekte 
olduğumuz, hiç şüphesiz memleketimiz için çok 
kıymetli olan bu maddenin kaçak yollara şev
kini önlemek için kanuni tedbirleri almak bizim 
ve Büyük Meclisin iftihar edeceği vazifelerdir. 

REİS — 18 nei madde üzerinde Ali Lâtifa-
oğlu. 

ALÎ LÂTİFAOĞLi; (İsparta) — Efendim, 
bendeniz esbabı mueibede zikredilen, beşeriyeti 
ıstıraba, tereddiye sevk eden toksikomanüerle 
mücadoie milletlerarası iş birliği ile beşeriyeti 
bu ıstıraptan kurtarmak için el atılan meseleye 
Hükümetimizin de iştirakinin bizi de memnun 
ettiğini ifade etmek isterim. Kaçakçılık mevzu
unda geniş çapta muvaffakiyetler elde edildiği
ni gazetelerde okuduğumuz gibi Vekil Beyefendi
nin izahlarından da öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 

I hususta bir şey söyliyecek değilim. 
I Bu kanunun getirdiği mühim mesele! erden 
I birisi mutavassıt dediğimiz, müstahsıldan alıp 

ofise satan zümrenin ortadan kaldırılmış olması 
keyfiyetidir. İşte asıl kaçakçılığı yapan bu, ınu-

I tavassıt dediğimiz zümre idi. Bunun kalkmış ol-
I ması kaçakçılığı nispeten azaltacaktır. Yalnız 
I kaçakçılık kaldırılırken masumane, bilgisizlikler-
I den dolayı müstahsili ağır ceza ile karşı karşıya 
[ bulundurmak bizi düşündürmektedir. Misal ola-

«\ rak birkaç şeyi izah edeceğim: 
I Arkadaşlar; bu tahmin messesesinden baîıset-
I tiler. Ben ondan bahsetmiyeeeğim. Sadece işti-
| rak ettiğimi beyan ederim. 
I Meselâ tağşiş edilmiş afyon: bâzı bölgelerde 
I kendi geleneklerine göre elde edilen afyon su ile 
i ezilerek (konak) tâbir edilen, haşhaşın kendi 
I bünyesinde bulunan odun maddesini ihtiva, eder. 

Afyonun su nispeti çoğaldığı zaman morfin de-
I recesi düşer ve tağşiş edilmiş sayılır. Halbuki 
I bizim ifade etmek istediğimiz mağşuş afyon bu 
I değildir. Yabani madde katarak Afyonu 200 
II gram yerine 400 gram yapmak, tağşişdir. Yaban-
I ci maddeler ve sair şeylerle ham afyonun tağ-
I şişi 18 nei maddenin (N) fıkrasına göre yasak 
| edilmiştir. (N)- fıkrasındaki su kelimesi esasen 
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Hkiimetin teklifinde de vardır. Bu köylünün yıl
larca alıştığı, su ile afyonu ezince, bu tağşiş ka
çakçılık sayılacaktır ve iki aydan üç seneye ka
dar hapis cezasına mahkûm edilecektir, bu ga
yet ağır bir şeydir. 

ikinci bir nokta: Bu kadar ağır mükellefiyet 
yüklediğimiz afyonun nasıl elde edildiğini arka
daşlar izah ettiler. Ben de bir iki noktaya kısa
ca temas edeceğim: 

Afyon sabahtan akşama kadar işçi eliyle çizi
lip sütü alman bir mahsul değildir. O gayei sür
atli çizilme, gayet süratli süt alma ameliyesi is
ter. Her işçi bunu yapamaz, el alışkanlığı ister. 
Biz hesabettik, İsparta bölgesinde gündelik 10 -
12 lira arasında işçi ücreti vermek lâzımdır. Ay
nı zamanda işçiye öğle ve akşam yemeği verilir. 
Bunları da hesabettiğimiz zaman ham afv onun 
kilosunu 50 - 55 liradan aşağı satmak mümkün 
değildir. Bundan başka iki defa çapalaına ve 
ekim masrafları vardır. Bilhassa ekimde sulama 
mecburiyeti vardır. Yağmur yağacak olursa sü
tünün tamamen kaybolması veya renginin bozul
ması, ihtimali vardır. Demin ifade ettiğim gibi, 
masumane işlemlerle mağşuş olması karşısında 
müstahsil büyük endişelerle sütü almıyaeaktır. 
Bu külfet karşısında müstahsıla hiç olmazsa bâ
zı nimetler bahşetmek lâzımdır. 18 dolara satış 
yapılıyor, (5,20) hesabiyle bu da 93 lira tutmak
tadır. Ofis burada fevkalâde masraf yapmamak
tadır, masrafları % 15 in üstüne çıkmaz. Diğer 
himayeye muhtaç zirai mahsuller gibi bunların 
da yüksek primli olması, lâzımdır ve hiç olmaz
sa Devletin dış satışlardan aldığı paranın % 85 
ini müstahsıla ham afyon parası olarak vermek 
prensibini bu kanuna vaz'etmelidir, kanunda; 
(Fiyatı Bakanlar Kurulu tâyin eder) denilmek
tedir. Biz bu kanuna, tesbit edilen fiyatların dış 
satışların yüzde seksen beşinden aşağı olamıyaca-
ğı hakkında kayıt koymalıyız. Çok ağır müeyyi
delerle bağladığımız müstahsili bu şekilde biraz 
ferahlatmış oluruz. 

Komisyon sözcüsü muhterem arkadaşımız; 
«Tahmin muhataralıdır, cezalar ağırdır.» dediler.. 
Muvakkat maddede, iki sene müddetle, bu ceza
ların dörtte bir şeklinde tatbik edilmesi keyfi
yeti derpiş edilmiş olması komisyonun da bizim
le beraber olduğu mânasını taşıyor. Bu itibarla 
18 nci maddenin (c) fıkrasından sonra «Bu be
del dış satışlarının % 85 inden aşağı olamaz» 
şeklinde bir hüküm konmasını teklif eden bir 
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takriri Riyasete takdim ediyorum. Kabulünü 
istirham ederim. 

REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; beynelmilel bir anlaşmaya 
dayanan kaçakçılığı önlemek ve fena itiyatlara 
yol açan maddeleri menetmek için vaz'edilmiş olan 
hükümleri ihtiva eden kanun tasarısını elbette 
memnuniyetle hepimiz destekleriz. Şimdiye ka
dar söz alan arkadaşları dinledikten sonra, ha
kikaten lehte ve aleyhte olan konuşmaların bir 
neticesi olarak, kanunun müstahsili mağdur edi
ci bir kaç noktasına temas edeceğim. Fakat bun
dan evvel usul hakkında bir mütalâamı serdede-
ceğim. 18 nci madde hakkında huzurunuzda 
sözcü arkadaşımız, sarahaten bunun tetkik 
edilmek üzere, 27 nci maddeye ait konuşmala
rın devam etmesi şartiyle, geri alındığım be
yan etti. Sonradan İzzet Akçal arkadaşımız dn 
«Mademki 18 nci madde geri alınıyor, bunun ce
zai müeyyideleri olan maddelerin de tetkik 
edilmek üzere, geri alınması lâzımdır» dedi. 
Fakat kabul edilmedi. Hattâ sayın Başkanı
mız da iade edildiğini tefhim etti. Şimdi bil
miyorum hangi sebeple sözcü arkadaşımız «18 
nci maddeyi geri almadık, müzakeresine de
vam edilsin, yanlış anlaşıldı» dedi. Esas olan 
nokta, seçim çevresi itibariyle sözcü arkadaşı
mızın iyi bildiği bu mevzuda bir tereddüt ta
şımakta olduğudur. Bunu sezmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, bu kanun lâyihası tanzim edi
lirken, talhmin ediyoruz ki Türkiye'de afyon 
ekimi ile istihsali arasındaki zamanı, yapılan 
faaliyetleri, memlekette câri olan teamülleri 
düşünen kimseler getirilmemiştir. Biz ciddî 
olarak endişe ediyoruz ki, memlekete mühim 
bir ihraç mevzuu olan afyonu, gayet güzel, ga
yet yerinde fikirlerle tanzim edilerek getiril
miş olan şu lâyiha dolayısiyle bir ihraç metaı 
halinden çıkarmak ve yok etmek durumuna 
getireceğiz. 

Arkadaşlar; hafızalarınıza müracaat ediyo
rum, bundan 15, 20 sene evvel çıkarılmış olan 
Millî Korunma Kanununda da birtakım hüküm
ler vardı. Çiftçi hâlâ ıstırap içindedir. O ka
nun hükümlerinin tesiri altında çektiklerini 
ifadeden hâli kalmıyorlar. Hattâ size diyebi
lirim ki, bir partinin * düşmesine sebebolan 
âmillerden birisi de bu gibi aksaklıklardır. 
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Maalesef yanlış yola gitmek suretiyle çiftçinin 
efi.miş olduğu tarlasında henüz yeşil 'bir çimen 
halinde iken ne kadar mahsul alacağı tahmin 
İcri yapılmıştı. Yanlış tahminlerle müstahsili 
muztarip hale getirmiş ve zarardide etmiş 
olmalarının acısını köylümüz unutmamıştır diyor 
lar ki : Tahmin edilen deniyor. Ne tahmin edili
yor, nasıl tahmin ediyorlar arkadaşlar? Yel aldı gi
der, sel aldı gider, yağmur aldı gider, kurt aldı gi
der. «Birtakım sebeplerle mahsul as; elde edilirse» 
Şeklinde bir madde koymak suretiyle müstahsili 
biraz olsun niçin teselli etmiyoruz? İşte bizim en
dişemiz budur arkadaşlar. Yanlış anlaşılıyor, yok
sa kendilerine elimizden geldiği kadar yardıma 
hazırız. Kaçakçılığa mani olmak için, uyuşturucu 
maddelerin girmemesi ve yok edilmesi için ne lâ
zım gelirse kendilerinin en başta gelen yardımcı
larıyız. Fakat eğer maksat bu ziraatı men 'etmek, 
yok etmek ve bunun için birtakım ağır hükümlerle 
müstahsili rencide edip ettirmemekse, niçin doğ
rudan doğruya, «Türkiye'de afyon şu kadar ekilir, 
bunun ticareti yapılamaz.» demiyoruz? Biz de 
gider bölgemizde seçmenlerimize «ekmiyeceksiniz, 
çünkü şu, şu mahzurları vardır» deriz. Amma 
bir taraftan gayet ulvi maksatlarla kayıtlar vaz'-
ediyoruz. Diğer taraftan afyon ekimini önleyici 
mahiyet arzetmektedir. Sözcü arkadaşımız îspar-
taya gittiği zaman çeşitli suallere muhatap ola
caktır. Buraya gelsinler, gayet iyi bildiğine emin 
olduğum afyon ekimi ve istihsal safhalarını etra
fıyla anlatsınlar, her şey kolaylıkla anlaşılacak
tır. 

Her an müteaddit telgraflar almaktayız: «Ek-
miyeceğiz!» diyorlar. Bu millî bir gelirdir, maksat 
kaçakçılığı önlemekse alacakları her türlü ted
birde beraberiz. Kaçakçılık mevzuunu da gayet 
iyi izah buyurdular; Söyledikleri tamamen doğ
rudur. Amma bu bir istihsali önlemeye matuf 
olmamalıdır. 

Onun için 18 nci madde baştan sona kadar 
gözden geçirilmelidir. Afyon müstahsili korun
malı ve memlekete yüz milyonlarca lira gelir te
min eden bu saha himaye edilmelidir. Neden bir 
millî geliri yok edeceğiz? 100 milyon lira gibi 
döviz getiren bir meta ile karşıkarşıyayız. Ni
çin beynelmilel sahada afyonları şöhret bulan 
Türkiye'yi bundan mahrum edelim. Çok rica 
ederim arkadaşlar, maddeyi tekrar geri almak 
yoluna gitsinler. 
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j REİS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADİNA SAlD 
I BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arkadaşla]-, 
I hakikaten demin arz ettiğim gibi bir arkadaşı-
I mızıu konuşmasındaki sözlerin seyri 18 nci mad-
I denin şümulünden çıkarılıp, 27 nci maddeye 
I kaydırılmıştır. Cezai müeyyideler bahsinde tek-
I rar durmak mümkündür ve rötuş yapabiliriz 
I dedim, arkadaşlar. Fakat 18 nci maddeyi geri 
I alıyoruz şeklinde bir beyanda bulunduğumu 
I hatırlamıyorum. Zabıtlar da elimdedir. Fakat 
I Reis Bey,, 18 nci madde geri alınmıştır diye 
I beyanda bulunuyorlar, ben de tekrar ediyorum. 

I ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Evet tah-
I minle ilgili fıkra dedi Reis Bey. 

REİS — Evet efendim. 
SAlD BİLGİÇ (Devamla) — Şimdi arka-

I daşlarım, Kemal özçoban arkadaşımız ve ondan 
I evvel konuşan Afyon Mebusu arkadaşımız mâ-
I naşı bir, medlulü bir fakat hedefi değişik şe-
I killerde konuştular. Şimdi arkadaşlardan biri-
I si İsparta'nın münhasıran gülyağı istihsal eden 
I bir bölge olduğunu, gülyağına ve güle böyle bir 
I usul tatbikine benim rıza gösterip göstermiye-
I ceğimi sordular. Hakikaten Kemal özçoban'm 
I söylediği gibi, İsparta münhasıran gül yetiş-
I tiren bir bölge değildir. Ben de afyon yetiş-
I tiren bir bölgenin mebusuyum. Ben afyonun 
I nasıl yetiştiğini çok iyi bilirim. Binaenaleyh 
I ben de encümende, işin esasını kendileri gibi 

daha evvelinden tetkik etmemiş bir insan ola
rak aynı reaksiyonu gösterdim. Muvakkat En
cümendeki arkadaşlar bilirler ki, ben de «tah
min» bahsinde Kemal Özçoban ve diğer arka
daşlarımın göstermiş olduğu fevriliği fazlasiyle 
gösterdim. Fakat arkadaşlar, hakikaten iki 
şeyi karşılaştırmak mevkiindeyiz. Bunlardan 
biri şudur: Ya hakikaten istihsal ettiğimiz af
yonu satmak imkânını bu şekilde elde bulundu
racak veyahut da afyon ekiminden katı şekil
de sarfınazar edeceğiz. Arkadaşlarımız diyor
lar ki, «gerek Hükümet esbabı mucibesinde 
gerekse Muvakkat Encümenin kaleme aldığı 

I esbabı mucibede birtaikım yabancı ilham mah-
suHari gözüküyor.» Arkadaşlar, hakikaten böyle 
bir- isnadı, ithamı kendileri kadar bu mevzu
larda hassas arkadaşlarına reva görmelerine 

I akıl erdiremiyorum. Eğer hükümet ve Muvak-
I kat Encümen mazbataları dünyadaki tutumu 
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izah ederken baıhsi zaruri mevzulara temas et
mişlerse arkadaşlarımızın bunu bir tesir altında 
kalma şeklinde vasıflandırmaları doğru değil
dir. Arkadaşlar, hakikaten 1963 Protokolü 
esaslarına bizzarure fazlaca sarılmış vaziyette
yiz. Bu sarılma, yabancı tesirlere değil, bilâkis 
memleketin büyük döviz temin eden bir metam 
devamlı şekilde, demin arz ettiğim gibi, sürü
münü elde tutmak arzusuna hamledilebilir. 

Şimdi arkadaşlarım, tahmin mevzuu arka
daşlarımın izam ettikleri nispette tehlikeli bir 
mevzu değildir. Muhatarası vardır, fakat mah
sulün ekiminden istihlâkine kadar kontrol esa
sını kabul ettiğimize göre, kontrolün içinde el
bette ki, tahmin de vardır. Bir müstahsilin ne 
miktarda saha ektiğini ve orada ne miktarda 
ham afyon istihsal edileceğini az - çok öne getir-
mezsek elbetteki istihsali başından sonuna ka
dar kontrol etmek mükellefiyetinden uzak kal
mış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, çeşitli kademeler ih
das edildiğinden bahsettiler. Tahmin heyeti 
üstünde itiraz heyeti, onun da üstünde mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin istediği zaman re'-
sen itirazları tahkik ettirme keyfiyeti, bundan 
sonra da malın teslimi safhasında eksikliklerle 
karşı - karşıya kalınırsa bu eksikliğin neden ileri 
geldiğini müstahsilin beyan etmesi üzerine zi
raat teşkilâtınca hâdisenin bir defa daha teem
mül edilmesi keyfiyeti... 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) 
— Bunlar olmaz, Sait, bunlar nazari. 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADİNA SAİT 
BÎLGÎÇ (Devamla) — Arkadaşım «Bunlar ol
maz, nazaridir» diyor. Şu kadarını arz edeyim 
ki, Hindistan bizden daha büyük müstahsil ol
masına rağmen bu yola 5 sene evvel girmiştir. 
İki şıkdan birini ihtiyar etmek mecburiyetin
deyiz; ya istihsalimizi satacağız, yahut da ambar
go tehlikesine mâruz Kalacağız. 60 - 70 milyonu 
heder etmek vaziyeti ile karşılaşacağız. 

Kemal özçoban Bey de buyuruyorlar ki, fii
len ambargo kendiliğinden çıkacak, vatandaş: haş
haş ekmemek yoluna gidecek. Biz bu tutumun 
müstahsıla ağır geleceğini tahmin ederek Hükü
met teklifinden ayrılmak suretiyle ayrı bir mad
de sevk ettik. Bu muvakkat maddede vatanda
şın buna intibakını temin bakımından cezai hü
kümleri hafif tuttuk ve iki sene içinde vatandaşın 
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bu usule intibak edeceğini düşiMidük. TaİKÜi' 
Yüksek Heyetinizindir. 

BEİS — İzzet Akçal! (Reye, reye sesleri.) 
Burhanettin Onat! (Yok, sesleri.) 
Başka «öz isteyen olmadığına* göre tahrir

leri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşülmekte olan kanun lâyihasının daha 

etraflı tetkik edilmek üzere encümene iadesinin 
reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
Nazım Tami 

Yüksek Reisliğe 
IŞifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 18 

nei madçlenin (K) bendine birinci cümleden 
sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve -tek
lif ederim. «Bu bedel dış satışların yüede 8ü 
inden aşağı olamaz.» 

İsparta 
Ali Lâtifaoğtnı 

Yüksek Reisliğe 
5759 sayılı Kanunla muaddel 34M sayılı 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18 nei mad
desinin tadilini tazammun eden yeni m€*®in 
berayı tetkik encümene iadesini arz ve 'teklif 
ederim. Gerekçesi şifahen izah olunmuştur. 

Afyon Karahisar 
Osman Talu 

Yüksek Reisliğe 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 5759 

sayılı Kanunla muaddel 18 nei maddesinin şifa
hen arz olunan sebeplere binaen encümene iade
sini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Orhan Kökten Necati Topeuoğlu 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Orhan Uygun Gazi Yiğitbaşı 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Arif Demirer Kemal özçoban 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Osman Talu M. Âli tftgen 

Yüksek Reisliğe 
Afyon inhisarı hakkındaki müzakeresi yapı

lan Kanuna (Dış ticarette mütekabiliyet esasına 
müsteniden tatbik oluaur.) Maddesinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. Yozgad 

Sefer Eronat 
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REİS — Efendim; takrirlerden bâzısı tadili, 

bâzısı da maddenin encümene iadesini tazammun 
etmektedir. Evvelemirde encümene iadesini ta
lebeden takriri reyinize arz edeceğim. 18 nci 
maddenin encümene iadesini kabul edenler... Et-
miyenler... Madde encümene iade edilmiştir. 

Encümen; 27 nci maddenin bu madde ile alâ
kası , var mıdır ? 

MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİT 
BİLGİÇ (İsparta) —• Vardır. 

REİS r~ Diğer takrirleri reye koymuyoruz. 
Encümene iade edilmesi dolay isiyle diğer 

maddelerin müzakeresini burada kesiyorum. 

3. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkın
daki 6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/384) (1) 

REİS,— Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da bulunan Amortisman ve Kredi Sandığı hak
kındaki 6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihasının, ehemmiyetine 
binaen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi İçin 
ruznameye alınarak takdimen ve müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Ruznameye alınması hususundaki 
teklifi reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi
yorum : Kabili edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

(1) 350 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 6115 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair 

Kanun 

MADDE 1. — 6115 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandık uzun vadeli istikraz tahvili çıkarmıya 
yetkilidir. Bu suretle çıkarılacak tahvillerin 
itibari resülmali Sandığın itiftari sermayesinin 
üç mislini tecavüz edemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorm : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyiha kabul edil
miştir. 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye 
Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/220) (1) 

REİS — Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye Ve
kâleti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da kanun lâyihasınm; ehemmiyetine binaen bir 
an evvel kanuniyet kesbetmesi için diğer işlere 
takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Vekili 
'-' Hasan Polatkan 

(i) 312 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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I). Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 Muhasebe müdürü l 1 250 
7 » » Muavini 1 800 
9 Servis şefi 1 600 

10 1 nci mümeyyiz 1 500 
11 2 » » 1 450 
şeklinde tashih edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Cetvelde yapılan tashihle maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu.kanım neşri tarihinde m3-
riyete girer. 

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

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

REİS —r Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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REİS -— Takdimen müzakeresini reyinize arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayıh cet
velin 5655 sayılı Karnınla muaddel Maliye Ve
kâleti kısmına ) bâzı kadrolar eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla 
muaddel Maliye Vekâleti Merkez Daireleri Mu 
hasebe Müdürlükleri kısmına, ilişik cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, 
ilişik cetvelde maaşlar asli maaş olarak gösteril
miştir, halbuki bunların yeni tutarlarına göre 
ifade edilmesi icabediyor. Binaenaleyh bu şekilde 
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Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 

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

5. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı 
fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine dair ka
nun lâyihası ve MilU Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları'(1/177) (1) 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da bulunan, kara, deniz ve hava kuvvetlerine 
bağlı fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine 
dair kanun lâyihasının, ehemmiyetine binaen 
bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ruznameye 
alınarak takdimen ve müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Ruznameye alınması hususunu 'rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. . 

Takdimen müzakeresi teklif edilmektedir. 
Takdimen müzakere edilmesi hususunu reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen... Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo-
yorunı. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti r. 

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

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fab
rikalara mütedavil sermaye tahsisine dair 

kanun (lâyihası 

MADDE 1. — Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetlerine bağlı fabrikalardan Millî Müdafaa 
Vekâletince lüzum görülenlere ceman (5) mil
yon liraya kadar bu Vekâlet bütçesinden müte
davil sermaye tahsis olunur. 

Bu mütedavil sermaye, Millî Müdafaa Ve
kâleti bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir. 

Mütedavil sermaye verilen fabrikaların mü
dürlükleri; millî müdafaa hizmetlerini halel-

(1) 352 S. Sayıh matbua zaptın sonundadtr. 
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dar etmemek üzere tesbit edilecek esaslar da
iresinde, Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle 
mülhak bütçeli idarelerden, hususi idare ve be-
LeçJtyelerden, iktisadi Devlet Teşekküllerinden 
ve sermayesinin yarısından fazlasına Devletin 
iştirak ettiği müesseselerden siparişler almaya 
ve bu siparişler dolayısiyle her türlü ticari 
muamelelere girişmeye yetkilidir. 

Mütedavil sermaye hesabından seri halinde 
çok miktarda imal ve istihsal olunan eşya yer
li ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara toptan 
satılabilir. 

"Yaik&rdaki 4 ncü fıkranın şümulü dışında 
kftla» işlerde; hakiki ve hükmi şahısların üçün
cü fıkraya dâhil olmıyan siparişleri, Millî Mü
dafaa Vekâletinden mahsus bir müsaade alın
dığı takdirde kabul edilebilir. 

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

MADDE 2. — Millî Müdafaa Vekâleti büt
çesinin İlgili tertiplerine mütedavil sermaye 
için konulan tahsisat, lüzum görülen fabrika
lara mezkûr Vekâletçe ihtiyaç nispetinde tevzi 
olunur. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyenl. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mütedavil sermaye muamele
leri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale Ka
nunu bükümlerine ve Divanı Muhasebatın vi
zesine tâbi değildir. Ancak, mütedavil serma
ye ile yapılan işlerden mütevellit irat ve mas
raflar için malî yılın hitamından itibaren ni
hayet dört ay içinde bir bilanço tanzim edile
rek Divanı Musasdbata ve Maliye Vekâletine 
tevdi otenur. Bu bilançolar, Divanı Muhase-
baiça ve Maliye Vekâletince muvakkaten tâ
yin fedilecek mütehassıs murakıpler tarafından 
kayıtlara ve evrakı müsbiteye tatbik edilmek 
su^etjyle nihayet bir ay içinde tetkik edilir. 
î̂ ljföejve göre düzenlenecek raporlar bilanço 
^e *wm& ntüabiteleriyle birlikte Divanı Muha-

REÎS — Maddeyi reylerinize ara ediyorum. 
fÇaM edenler... Utmiyenfter... ICabul /©#Umiştir. 
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MADDE 4. — Mütedavil sermayelerin işle

tilmesinden hâsıl olan kârlar, mütedavil ser
maye yekûnu (10) milyon liraya baliğ olunca
ya kadar bu sermayeye ilâve edilir. Bu miktara 
baliğ olduktan sonra artanı malsandığma tes
lim ve emvali umumiyeye irat kaydolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyenl. Yok. 
Maddeyi reyleriniz© arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetlerine bağlı fabrika müdürlükleri; müteda
vil sermaye işlerinin tedviri için miktarı İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek hadler dâ
hilinde millî banka ve müesseselerden kredi al-
mayave bu bankalar nezdinde borçlu hesap aç
tırmaya mezundur. 

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

MADDE 6. — Fabrikaların esas kadrola-
rmdaki işçiler mütedavil sermaye işlerinde çaı-
lıştırıldıkları takdirde bunların çalışma saat
lerine ait ücret ve primlerle mütedavil sermaye iş
leri için esas kadroya ilâveten alınacak işçilere 
yapılaeak her türlü tediyeler ve masraflar mü
tedavil sermayeden ödenir. v 

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

MADDE 7. — Tahsis edildikleri hizmet ve 
yerlerde kullanıldıktan sonra işe yaramaz hale 
gelen malzeme ve araçlardan fabrika ambarla
rında mevcudolanlarm mütedavil sermayeye be
deli mukabilinde devredilerek mütedavil serma
ye hesabından yapılan işlerde kullanılması veya 
bu hesaptan satılması caizdir. 

Mütedavil sermayeye devredilecek eşyanın 
değerleri mahallin en büyük mal memuru veya 
tevkil edeceği kimse ile biri fabrikalardan olmak 
üzere fabrikanın bağlı bulunduğu kuvvet ku
mandanlığının tavzif edeceği iki mütehassıstan 
mürekkep üç kişilik bir heyet tarafından günün 
piyasa rayiçlerine göre tesbit edilir. 

R$ÎS — Madde hakkında söz istiyenl Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmi§t<ir. 

3£A;P$E 8. r~ Mütedavil sermaye işleri, fab-
rikşlariin mevcut tesisat, tezgah, allt ve edeva-
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tından istifade edilerek yapılır. Yapılan iş için ı 
kullanılan tesisat, tezgâh, alât ve edevata göre 
hesaplanan amortisman bedeli maliyet fiyatına 
ilâve edilir. Bu suretle hesaplanan amortisman 
hisseleri, mütedavil sermayenin 10 milyon liraya 
iblâğına kadar mütedavil sermaye hesabına ge
çirilir. Bundan sonraki amortisman hisseleri mal 
sandıklarına yatırılarak emvali umumiyeye irat 
kaydedilir. 

Mütedavil sermaye işleri için, lüzumu ha
linde, mütedavil sermaye hesabından tesisat tez
gâh, alât ve edevat tedarik edilebilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyeni Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Mütedavil sermaye işlerine 
aidolup yukardaki maddede yazılı olmıyan iş
letme masrafları, umumi bütçe işlerinden ayır
mak kabil olduğu takdirde, mütedavil sermaye 
hesabından ödenir. 

Bu ayırmanın kabil olmadığı hallerde bu 
nevi işletme masrafları bidayette umumi bütçe
den verilmekle ebraber bilâhara mütedavil ser
maye hesabından yapılan işlere mukabil masraf
lardan bir hisse hesap ve tahakkuk ettirilerek 
müedavil sermayece malsandıklarına yatırılır 
ve emvali umumiyeye irat kaydolunur. 

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

MADDE 10. — Mütedavil sermaye işleri için 
fabrika müdürlükleri merkez teşkilâtına ait 
maaşlarla ücretlerden ve idare masraflarından 
hisse yarılmaz. Ancak muhtelif teknik bürolar
da, aletyelerde veya lâboratüvarlârda yapılan 
mütedavil sermaye işleri için yalnız işin yapıl
dığı teknik büro ,ateîye veya lâboratuvara ait 
teşkilât ve idare masraflarından nispî bir hisse 
hesap ve mütedavil sermaye işlerinin maliyet 
fiyatına ilâve edilir ve bu hisseler tutarı sene 
nihayetinde mütedavil sermaye hesabından mal-
scandıklarma yatırılır. 

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

MADDE 11. — Mütedavil sermaye işlerini 
yürütmek için tertiplenecek kadrolara ait hiz
metler Kara. Deniz ve Hava Kuvvetleri kuman- i 
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ı danlıkları kadrolarındaki personele ve Mâliye 

teşkilâtına dâhil memurlara ek görev olrak ve
rildiği tkdirde kendilerine döner sermayeli işin 

i gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 
[ liraya kadar ücret verilebilir. 

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

MADDE 12. — Mütedavil sermayenin işle
tilmesine, hesap usullerine, alım ve satım mua
melelerine ait esaslar Maliye ve Millî Müdafaa 
vekâletlerince müştereken tesbit olunur. 

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

MADDE 13. .— Kayseri ve Eskişehir t ay 
yare fabrikalarına mütedavil sermaye veriîîfte-
si hakkındaki 28 Haziran 1938 tarihli ve 3526 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-

| 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1959 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kısmi
nin (411 nei harb malzemesi, teçhizat ve tahki
mat umumi masrafları) faslının 11 nci kara 
kuvvetleri maddesinden (500 000) lira düşüle
rek (A/2) işaretli cetvelin aynı vekâlet kısası
nın sonunda, (Fabrikalar mütedavil sermayesi) 
adiyle yeniden açılan 773 ncü faslın 11 nei, 
«Kara Kuvvetleri» maddesine 25 000, 12 nei, 
«Hava Kuvvetleri» maddesine 75 000 ve 13 neü> 
«Deniz Kuvvetleri» maddesine 400 000 lira fev
kalâde tahsisat olarak aktarılabilir. 

REÎS — Söz isteyen? Yok. Maddeyi reyince 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 3526 sayirı 
Kanun hükümleri dairesinde tesis olunan Kay
seri ve Eskişehir Tayyare fabrikaları müteda
vil sermayelerine ait muameleler Kaysefi V© Es
kişehir Hava îkmal Merkezleri Genel Müdür
lüklerince 1960 malî yılı başından itibarfen bu 
kanun hükümleri dairesinde yürütülür. 

REÎS — Söz isteyen? Yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. 

I Kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren meridir . 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyeti açık reyinize 
arz edilmiştir. 

6'. — İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ah
met Kocabıyıkoğlu ve Konya Mebusu Reyhan 
Gökmenögllu'n'Mi, 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (2/336) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde 453/B kongre, konferans, tören ve ziyafet
ler faslının 22 neî Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin diğer memleketlere yapacağğı ziyaret, tö
ren ve dostluk temaslarına katılacakların harcı
rahları maddesine 100 0000 lira munzam tahsi-
veril mistir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir . 

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

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

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

Lâyiha açık reyinize arz edilmiştir. 
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7. — Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara 

sâri taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/375) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri 

taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyihası
nın, ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuni -
yet kesbetmesi için takdimen ve müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
Tevfik îleri 

REİS — Ruznamenin 13 neü maddesinin tak
dimen görüşülmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen.. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet teklifini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 

MADDE .1. — Erzurum demiryolunun hudu
da kadar uzatılması için 4643 ve 6210 sayılı ka
nunlarla verilen 80 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara sâri taahhüt salâhiyeti 150 milyon lira
ya, Maraş Şube hattı ile Narlı - Gazianteb - Kar-
kamış hattı inşaatı için 5414, 4643 ve 6602 sayılı 
kanunlarla verilen 85 milyon liraya kadar gele
cek yıllara sâri taahhüt salahiyeti 95 milyon li
raya, iltisak ve kuşak hatları inşaatı için 6181 
sayılı Kanunla verilen 25 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhüt salâhiyeti 85 milyon 
liraya ye aynı kanunla kabul edilen 10 milyon 
liraya kadar bono ihracı yetkisi 25 milyon liraya 
çıkarılmıştır, 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kütahya Azot Sanayii tesisleri 
faaliyetine lüzumlu kömürün temini için Etibank 

(1) 331 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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tarafından inşasına girişilmiş olan Seyit Ömer - ı 
Azot Sanayii Fabrikası arasındaki 21,5 kilom et- I 
relik iltisak hattı inşaatı halihazırdaki durumu 
ile Nafıa Vekâletine devredilmiştir. 

RElS — Madde hakkında söz ist iyent. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede zikredilen iş
lerden iltisak hattına ait iş ve hizmetlerin avans 
teminatına ait hükümler mahfuz kalmak ve ta
nınmış yerli ve yabancı firmalardan en az beş 
firmaya, yazı ile tebligat yapılmak suretiyle 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
ncü maddesinin (H) fıkrasiyle 135 nci madde
sine ve 2490 sayılı Kanunla ek ve tadillerine tâbi 
olmaksızın yaptırılmasına Nafıa Vekili salahi
yetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyenl. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka- \ 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunmeşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiycn?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyiha açık reylerinize arz edilmiştir. 

8. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Münakalât, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/376) (1) 

REÎS — Takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmın

da bulunan 6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasının, ehemmiye
tine binaen bir an evvel kamıniyet kesbetmesi 
için ruznameye alınarak takdimen ve müstace
liyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Münakalât Vekil V. 
Muzaffer Kurbanoğlu 

(1) 351 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Ruznameye alınmasını reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir... Takdimen müzakereyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, 
maddelere geçilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arz edi
yorum. - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 6 ncı maddesinin "tadili hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunim 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir • 

Madde 6. — Anonim Ortaklık, Hazine kefa
letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şe
kil, müddet ve şartları Maliye Vekâletinin mu
vafakatiyle tcsbit olunur. 

Anonim ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli istikraz ve kredilerden dış istikraz ve 
kredilere Maliye Vekâleti kefalet etmeye sala
hiyetlidir. Ancak kısa ve uzun vadeli istikraz 
ve" kredilerin yekûnu Anonim ortaklığın itibari 
sermayesini tecavüz edemez. Bu miktar îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle itibari sermayesinin 
iki misline kadar artırılabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... 'Etmiyen
ler... Kajral edilmiştir. 

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

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi acık reylerinize 
arz edilmiştir. 

9. — Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu4lŞube 
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları isletmesine devri hakkında kanun lâyihası 
ve İktisat, Münakalât ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/104) (1) '-' 

(1) 340 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS —• Bir takrir var, okuyoruz. j 

Yüksek Reisliğe 
tavşanlı - Tuınçbılek Demiryolu Şube hattı

nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesine devri hakkında kanun lâyihasının, 
ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet kes-
ÎSetmesi için takdimen ve müstaceliyetle müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Takdimen müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyenü Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifini kabul edenler... Etmi
yenler... l£abnl edilmiştir. 

Tavşanla - Tunçbilek Demiryolu Şube hattının 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları j 

İşletmesine devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3 Ö44 060 lira harcanmak su-
rMî îfc 1943 yılında inşaası ikmal edilen ve ha
leti TüfMye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
îfletmesd elinde bulunan Tavşanlı - Tunçbilek i 
Demiryolu Şube hattı, 6186 sayılı Kanunun | 
geçici birinci maddesinde yazılı heyet tarafın
dan takdir edilen kıymet mukabilinde, Dev
letçe, sermayesine mahsuben Türkiye Cumhu- I 
riyeti Demiryolları İşletmesine devredilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz iıs îyen var | 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... j 
Stabuî edilmiştir. j 

MADDE 2. — Tavşanlı - Tunçbilek Demir
yolu Şube hattının inşasında kullanılmak üzere j 
verilen malzeme bedeli olarak Mülga Devlet 1 
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğünün Etibanktan alacağı olup Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesine 
intikal eden 1 191 734 lira terkin edilmiştin. j 

REİS — Söz istiyen var mı! Maddeyi kabul j 
edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

MADDE 3. — Tavşanlı - Tunçbilek Demir
yolu Şube hattının inşası için Etibank tarafın
dan sarf edilmiş bulunan 2 752 326 lira bu Ban- I 
kanın ödenmiş sermayesinden tenzil edilmiştir. | 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- I 
ley... Kabul edilmiştir. | 
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j MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
i meriyete girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
(tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
| 1er... Kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık reyinize arz edilmiştir. 

10. — ingiliz İhtiyat Filosuna mensup dört 
I büyük muhribin satmalınması hakkında Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti 
arasında münakit 16 Ağustos 1957 tarihli An
laşmaya ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati 
edilen mektupların tasdiki hakkında kanun lâyi-

ı 'hası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/343) (1) 

J REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük 

muhribin satmalınması hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti ara
sında münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaş
maya ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati 
edilen mektupların tasdiki hakkında kanun lâ-

! yıhasmııı, ehemmiyetine binaen bir an evvel 
i kanuniyet kesbetmesi için takdimen ve müsta

celiyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

| Maliye Vekili 
{ Hasan Polatkaıı 

! REİS — Takdimen müzakeresini kabul eden-
i 1er... Etmiyenler... Takdimen müzakeresi kabul 
1 edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında ııöz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

I miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş-
! tir. 
| Takrirde müstaceliyet teklifi de vardır. 
| Müstacelen müzakeresini reyinize arz, ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

] Birinci maddeyi okutuyorum. 
I 

(i) 343 8. Sayılı matbua zaptın sonundûdur. 
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ingiliz İhtiyat Filosuna mensup dört muhribin 
sartmalmması hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında mü-
nakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek 
olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mek

tupların tasdiki hakkında Kainun 

MADDE 1. — İngiliz ihtiyat Filosuna men
sup dört muhribin satmalmması hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hü
kümeti arasında 16 Ağustos 1957 tarihinde im
zalanan Anlaşmanın bâzı hükümlerinin tadili 
maksadiyle 12 Ocak 1959 tarihinde Ankara'da 
teati edilen mektuplar kabul ve tasdik edil
miştir. 

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

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı mek
tup hükümlerinin tatbiki için gerekli tedbirleri 
tesbit ve ittihaza İcra Vekilleri Heyeti salahi
yetlidir. 

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

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Madde Kabul 
edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Madde Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arz ediyorum. 

11. — Karayolları yapımı için girişilecek 
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono 
ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadiline dair \a,nun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/358) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyoruz. 

(1) 342 S. sayılı matbuu zaptın sorumdadır. 
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Yüksek Reisliğe 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taah
hüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına 
yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası
nın, ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuni-
yet kesbetmesi için takdimen ve müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Takdimen müzakeresi hususunu rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiy en 
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt 
işlerinde kullanılmak üzere bono ihracma yetki 
verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 7090 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayıl» Ka
nunun 33 ncü maddesi gereğince girişilecek ta
ahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı fa
izleriyle birlikte (110) milyon lirayı geçmemek 
üzere (430) milyon liraya kadar bono ihracına 
Nafıa Vekilinin muvafakati ile Karayolları 
Umum Müdürlüğü ve bu bonolara kefalet etme
ye Maliye Vekili mezundur. 

Çıkarılacak bonolar her sene Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat
tan itfa olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

j MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
| i a ya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka* 
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bul edilmiş, lâyihanın heyeti umumiyesi açık rey- t 
lerinize arz edilmiştir. 

12. — Trabzon Mebusu Mahmut Gotoğlu, 
Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, Ankara Mebu
su Halil Sezai Erkut ve Selim Soley'in, 5434 sa
ydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 36, 100, 102 nci tnaddelerinde değişik
lik yapılmamla ve mezkûr kanuna muvakkat bir ı 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ma
liye ve. Bütçe encümenleri mazbataları (^/120, 
2/111, 2/123, 2/113) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi halikında söz is-
ttyen var mil . . 

Buyurun Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) --• Muh

terem arkadaşlar; huzurunuza getirilmiş olan ka- I 
nundan maksat şudur: 

Birincisi muhtelif sebeplerle, sağlık dununu 
ve saire dolayısiyle tekrar emekliliğe tâbi bir. hiz
met almasına mâni teşkil etnıiyecek bir sebeple 
vazifesinden ayrılmış bir memurun bu sebeple-
rin izalesinden sonra tekrar hizmete alındığı za
man yeni derecesi ve son aldığı maaş üzerinden 
emekliye ayrılmasını temin ve 

ikincisi de toptan ödeme ile işinden ayrılmış 
olanların tekrar vazifeye alınmaları halinde bun
ların da eski ve yeni hizmetleri birleştirilmek 
suretiyle son maaşı üzerinden emekliye ay alması 
hususlarını ihtiva etmektedir. 

Bu iki hususu çok yerinde görmüş olan Ma
liye Encümeni esbabı mucibesini de ittifakla ka
bul ettikten sonra Bütçe Encümenine intikal et
miş ve Bütçe Encümeni esbabı mucibesini kabul 
edip takdim kısmında bunu hakikaten tetkik et
tiklerini ifade ettikten sonra 100 neü madde 
yani şu; (Emekliye ayrılıp da tekrar hizmete alı
nanlar) a taallûk eden maddeyi yeniden karara 
bağlamış bulunmaktadır. Halbuki hali hazırda, 
Hükümete sevk edilmiş bulunan, yeni Emekli 
bandığı Kanunu vardır ki, orada bu hüküm ye
niden mütalâa edilmekte ve en güzel şekil <-eril-
miş bulunmaktadır. 

Şimdi, Maliye Encümeninin ittifakla kabul 
edümiş olan teklifinde esasen bu husus derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Maliye En- ı 
eümeninin teklifi müzakereye esas tutulacak olur
sa; hem akla ve hem de adalet icaplarına daha 

(1) 292 S. sayılı matbua zaptın sonunda. \ 
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uygun olarak hazırlanmış olan tasamın*ana hü
kümlerine uygun hareket edilmiş olur. 

İstirhamım ve ricam; Maliye Encümeninin 
hazırlamış olduğu maddenin müzakeresine devam 
edilmesidir. 

REİS — Encümen adına mı Belızat Bey? 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, müzakere edilen tadil kanununda 
sevk edilmiş olan muhtelif teklifter Bütçe En
cümeninde, diğer encümenler mazbataları da 
tetkik edildikten sonra adalet ve hakkaniyet 
bakımından şayanı kabul olan kısımlar sarih 
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bunlar 
maluliyet sebebiyle tekaüde sevk edilmiş olan 
ve toptan ödeme ile ilgisi kesilmiş bulunan 
mütekaitler, iyileştikten ve tekrar hizmete alın
ma vasfını iktisabettikten sonra bunlar toptan 
ödeme ile aldıklarını iade etmek şartiyle eski 
vazifelerine devam edebileceklerdir. Meselâ 
polis yafhut gümrük muhafaza memuru iken 
kendi kanunlarına göre yaş haddi dolayısiyle 
tekaüde sevk edilmiş olup da hakikatte diğer 
idare ve Devlet şubelerinde çalışma imkânları 
bulunan vatandaşlara da, aynı şekilde eğer ken
dilerine toptan ödeme yapılmışsa bu toptan 
ödemeyi iade etmek suretiyle, yapılmamış da 
20 sene sonra tekaüt olmuş ve tekaütlük hak
kım iktisabetmişlerse, o şekilde bunların emek
lilik haklarının devam etmesi nazarı itibara 
alnım ıştır. Keza askerlikte, «bir kısım askerlik 
meslekine has bedeni ve fiziki vasıflarını kay
betmiş olanların diğer bir Devlet hizmetine 
iadeleri halinde buların emeklilik haklarının 
devamı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Encümenince iltifat görmemiş olan 
husus şudur: Eski emeklilik ile yeni emeklilik 
prensiplerinin umumi kaidelerinin beraber na
zara alınması. 25 seneyi doldurmuş olan bir 
kimse âdiyen veya re'sen emekliye sevk edil
diği takdirde »Emekli Sandığı ile emeklilik du
rumunu iktisabetmiş bulunuyor. Bunlar yeni 
vazife aldıkları takdirde 25 senelik normal 
emekliliğe müstenit muamele yani, prim öden
mesi ve maaş bağlanması muamelesi devam 
ediyor şekilde kabul edecek olursak pek tabiî
dir ki, bu eski emekli vatandaşlar, hem maaş-
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larda hâsıl olmuş olan değişme bakımından, 
hem de ikramiyelerde hâsıl olmuş bulunan de
ğişme bakımından, imkân 'bulurlarsa altı ay 
bir sene veya bir buçuk sene yeniden bir hiz
met alıp emekliliklerine yeni maaş ve ikrami
ye seviyelerine göre yeniden tesbit ettirmek 
cihetine temayül ederler. Bunu önlemek imkâ
nı yoktur. Demin arz ettiğim hususlarda ma
lulen tekaüde sevk edilmiş olması ihtiyar ha
ricinde bir keyfiyettir. 

Yaş had(Ji dolayısiyle ve keza disiplin kay-
diyle tekaüde sevk edilmiş olmak da kendi ih
tiyarı haricindedir. Halbuki normal yaş had
dini doldurup 25 sene sonra tekaüde sevk edil
miş olan vatandaş tamamen ihtiyarında olan 
bir muamele ile emeklilik statüsünün kayıtlan 
dâhilinde tekaüde sevk edilmiştir. Şimdi bu
nu yeni hükümlere icra etmek üzere bertaraf 
etmek adalet esasına müstenit bulunmaz, sade
ce yeni hükümlerden istifade için aranan bir 
yol olur. Bütçe Encümenimizin münasip gör
mediği ve Hükümetle mutabık olarak karar
laştırdığı husus da budur. 

Şimdi Osman Talu arkadaşımın ifade et
tikleri husus hakikate tevafuk etmemektedir. 
Bilâkis Bütçe Encümeninde kabul edilmiş olan 
esaslardır ki, yeni emeklilik tasarısında Hükü
metçe derpiş edilmiştir. Yeni statünün ne 
olacağını maliye temsilcilerinden sorduk ona 
göre hareket ettik. Binaenaleyh adalet ve hak
kaniyet prensibleriııe uygun bulunan Bütçe 
Encümeninin teklifinde hiçbir tadilât yapıla -
mıyaeağmı arz ederim. 

REİS — Hakkı Kur mel. 
HAKKI KURMEL (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresine başladığımız bu ka
nun teklifi büyük bir haksızlığın telâfisi mak
sadını istihdaf etmektedir. Teklif sahibi sıfatiy-
le Heyeti Celilenize bir nebze arzı malûmat et
mek istiyorum. 

Takdir edersiniz ki, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu, hayatını Devlet hizmetine tah
sis etmiş vatandaşların, bu emek ve hizmetleri
nin hak ve nasfet kaidelerine uygun olarak kıy-
metlendirilmesini, hizmet erbabı için istikbale 
muzaf bir teminat rejiminin tesisi gayesini der
piş etmektedir. Nitekim kanundan beklenen ga
yenin tahakkuku için, Büyük Meclis, pek haklı 
olarak vakit vakit tadil ve ilâveler yapmakta

dır. Maliye ve Bütçe komisyonlarından geçerek 
Heyeti Celilenize gelen bu kanun teklifi şu hu
susları derpiş etmektedir : 

1. Evvelce emekliye tâbi hizmetlerde bulun
muş olup da maluliyetleri sebebiyle ayrılan ve 
bilâhara memuriyete intisaplarına mâni bir has
talıkları kalmamış bulunanların, 

2. Disiplin ve yetersizlik sebepleriyle görev
lerinden ayrılmış olup da emekliye tâbi bir va
zifede istihdamlarına mâni bir hali bulunmıyan-
larm, 

3. Malulen veya âdiyen emekliye ayrılmış 
oldukları halde tekrar emekliye tâbi bir hizmete 
intisapları mümkün olanların, 

Evvelce almış oldukları tazminat ve ikrami
yeleri iade etmek şartiyle önceki hizmetleriyle 
muahhar hizmetlerinin birleştirilmesi şartiyle, 
mecmuu üzerinden Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri dairesinde emsali misillû muameleye tâ
bi tutulmaları yolundadır. 

Bilfarz, bir subay tasavvur edelim. Beş sene 
hizmet etmiş ve meslekî bir sebepten dolayı ken
disine toptan ödeme yapılmak suretiyle emekli
likle ilişiği kesilmiştir. Beş sene hizmet ettiği 
için, kanuna göre beş maaş nspetinde kendisine 
toptan bir ödeme yapılıyor. Emeklilik hakkını 
bahşeden yeni bir vazifeye tâyininde kanunen 
bir mahzur olmadığı için, yeni bir vazifeye tâyin 
«diliyor. Bu vazifede asH maaşa göre emeklilik 
keseneği kesiliyor, 25, 30, 35 sene hizmet edecek, 
Evvelce kendisine toptan ödeme yapıldığı için 
Emeklilik Kanununun 100 ncü maddesine göre 
yüzde bir nispetinde hizmeti ahire zammı da ilâ
ve edilerek emeklilik maaşına bağlanıyor. Em
sali emekliye ayrıldığı takdirde normal emekli
lik muamelesine tâbi olduğu için 400 liralık 
emekli maaşı alıyor, ötekine ise 90 lira gibi cüzi 
bir miktar emeklilik maaşı bağlanmaktadır. Em
sali 400 lira alıyor, bu 90 lira, 100 lira alıyor-. 

Yine başka bir misal : Bir memur tasavvur 
edelim; altı aylık bir staj devresi vardır. Bu 
müddet zarfında hasta oluyor. Stajyerlik müd
deti bitmediği ve iki aydan fazla rapor aldığı 
için sıhhi sebepten emekliye sevk ediliyor. 

Halbuki derecelerine ait emekli kesenekleri 
her iki şahısta aynı nispet üzerinden tevkif edil
diği ve bu kesenek bir nevi sigorta primi mahi
yetinde bulunduğu halde primlerden menfaat-
lenenler arasında bariz bir fark hâsıl olmakta
dır. 
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Evvelki vazifelerinden ayrılanların da ken

dilerine hizmet müddetlerinin azlığı sebebiyle 
tazminat veya toptan ödeme şeklinde yapılan 
çok cüzi bir paradan dolayı cari olan sistem me
muru mağdur etmektedir. Bu hal sosyal adalet 
kaideleriyle kabilitelif değildir. Hayatlarını Dev
let hizmetlerine tahsis ederek,faal çağlarını bu 
hizmetlerde harcamış insanların çalışamıyacak-
ları derecelerine ait bir sigorta mahiyetinde olan 
emeklilikten beklenen bu gaye cari mevzuatla 
selbedilmiş bulunmaktadır. 

Evvelce çalıştırılmış ve sonradan da çalıştı
rılmalarında hiçbir mahzur ve fark kalmamış 
kimselerin bu iki mesai devresinin tevhidinde ve 
emek sahiplerinin diğer emsalleri misillû mua
meleye mazhar kılınmalarında ancak hak tahak
kuk etmiş ve neticede adalet yerine getirilmiş 
olacaktır. 

Kanun teklifinin kabulünü istirham ederim. 
EElS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (Yok 

sesleri) 
Başka söz istiyen var mı?.. Yoktur. Takriri 

okutuyorum. 

Yüksek Eeisliğe 
Maliye Encümeninin metni üzerinde müzake

re yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

Osman Talu 

EEÎS — Muahhar encümen Bütçe Encüme
nidir. Teklifleri Maliye Encümeni de müzakere 
etmiştir. Takrir Maliye Encümeninin metni üze
rinde müzakere cereyan etmesini teklif etmek
tedir. Beyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maliye Encümeninin metni üzerin
de müzakere yapılması kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. Müstaceliyeti 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkın
daki Kanunen 100 ncü maddesinin tadili ve bu 
kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 100 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya 

vazife malûllüğü aylığı almakta. iken (Erlerle 
emeklilik hakkı şartı bağlı olanlar hariç) emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenlerin 
tekrar emekliye ayrılmaları halinde kendilerine 
veya ölümlerinde dul ve yetimlerine eski ve yeni 
hizmetlerinin mecmuu üzerinden ve bu kanun 
hükümleri dairesinde aylık bağlanır. 

Ancak bu gibilere yeniden bağlanacak ay
lıklar eski aylıklarından az olamaz. 

Toptan ödeme yapılmış olanlardan emeklilik 
hakkı tanınan veya 130 ncu maddede gösterilen 
vazifelere geçenler, mebusluğa, belediye reisli
ğine ve vilâyetlerin daimî encümen âzalıklarma 
seçilenler, aldıkları paraları tâyin edildikleri ve
ya seçildikleri tarihlerden itibaren en çok bir yıl 
içinde, aldıkları tarihlerden itibaren hesaplana
cak % 5 faizi ile birlikte toptan sandığa gerive-
rilirlerse, (Tâyin veya seçilme tarihindeki yaş
larından, toptan ödemeye esas tutulan fiilî hiz
met müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan 
yaş sayısı 40 ı geçmemiş olmak şartiyle) san
dıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibari hiz
met müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları,yukardaki fıkrada yazılı 
müddet içinde geri vermiyenlerle yapılacak yaş 
hesaplaşması neticesinde sandıkla iştirakçi ola
rak ilgilendirilmiyenlerin sonraki fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerinin her yılı için, keseneğe esas 
olan son aylık ve ücretler ve 15 nci maddenin 
(g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya 
ücretleri tutarlarının % 1 i (Son hizmet zammı) 
namı ile emekli aylığı şeklinde ödenir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hükümlerden 
istifade edenlerin birleştirilen hizmet müddetle
rine göre emeklilik ikramiyesine hak kazanma
ları halinde bunların evvelce emekliye ayrılma
ları sebebiyle aldıkları ikramiye var ise bu mik
tar ile yenisi arasındaki fark emekliye ayrıldığı 
son kurumu tarafından ödenir. 

EEÎS — Buyurun Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAE-

BÎEÎ BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Heyeti Celileniz Maliye Encümeni 
metnini müzakereye esas ittihaz etmiştir, bu hu
susta bir diyeceğimiz yok, yalnız burada son 
fıkranın neticesi ne olacaktır, bunu yüksek tak
dirinize arz etmek istiyorum. «Yukardaki fıkra
larda yazılı - hükümlerden istifade edenlerin 
birleştirilen hizmet müddetlerine göre emeklilik 
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ikramiyesine hak kazanmaları halinde bunların 
vvelce emekliye ayrılmaları sebebiyle aldıkları 
ikramiye var ise bu miktar ile yenisi arasındaki 
fark emekliye ayrıldığı son kurumu tarafından 
ödenir» deniyor. 

Bunun neticesi şu arkadaşlar.. Meselâ 25 - 30 
sene hizmeti olan bir memur emekliye ayrılmış 
ve yaşı müsait olduğu için muayyen bir Devlet 
dairesinde yeniden vzaife almak imkânını bulu
yor. Bu memur diyelim ki, bir aylık bir hizmet 
ifa ediyor ve yeniden her hangi bir sebeple 
emekliye ayrılıyor. Bu bir aylık hizmetin ne
ticesi, faraza, evvelce 12 bin lira ikramiye ile 
emekliye ayrılmışsa bu defa 24 bin lira olacak. 

Şimdi, bu bir aylık hizmet mukabilinde bu 
arkadaşa maaştan gayrı 12 bin lira ikramiye 
ödenmesi icabedecektir. Binaenaleyh böyle bir 
hükmün hiçbir suretle adalete uygun olmıyaca-' 
ğını arz etmek isterim. Çünkü bu suretle, yeni
den bir vazifeye intisap etmek şeklinde evvelce 
aldığı ikramiyeyi bir misline irca edecek olanlar 
tamamen bir istisna teşkil ederler. Yani 10 bin 
emekliden birisi bu imkâna sahip olur;, gelir bir 
vazifede birkaç ay hizmet eder, bir misli fazla 
ikramiye alır. Bu tamamiyle bir imtiyaz hükmü
nü ortaya getirmektedir. Her kim gelip devlet 
dairesinde bir aylık veya birkaç aylık hizmet 
istihsaline imkân bulursa bu memur tamamen 
istisnai olarak eskilerine nazaran bir misil ik
ramiyeye hak kazanacaktır. Emsali tamamen 
aksine, onun ikramiyesinin yarısı ile iktifa 'ede
cektir. Bu, netice itibariyle bütün emeklilere bu
nu teşmil etmek gibi bir yol açacaktır ki bu da 
Hazineye tahammül edemiyeceği bir külfet tah
mil edecektir. 

Binanaleyh Maliye Encümeninin metni müza
kereye esas kabul edildiğine göre bu son fıkra
nın buradan tayyedilmesini arz ettiğim mucip 
sebeplerle rica etmekteyim. Yine takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

RE lS — Bir, iki, üç, dört numaralı lâyiha
lara reylerini kullanmıyanlar lütfen kullansın... 

Rey toplama muamelesi bilmiştir. 
Başka söz istiyen var mı?... Mustafa Bağrı 

açık, buyurun.. 
MUSTAFA BA&RIAÇIK (Konya) — Muh

terem arkadaşlar; biz bu kanun tekliflerini 
encümende tetkik ederken mağdurları göz 
önünde bulundurduk. Dedik ki; (Malûllük 
sesebiyle veyahut da polislerde, gümrük me-
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murlarmda olduğu gibi yaş haddine tâbi olan
lar)... Meselâ polislerde 50 yaşını doldurmuş 
olan bir polis memuru hizmeti kaç sene olursa 
olsun derhal tekaüde sevk edilir. Bunlar içinde 
19 sene 8 ay hizmet etmiş yirmi seneyi dört 
ay için doldurmamış memurlar var. Bunlara 
toptan üç bin lira ikramiye verilir. Bunların 
adedi yüzlercedir. Bunları mağdur etmemek 
için malûl olanlar yahut da yaş haddi dola-
yısiyle tekaüde sevk edilmiş olanlardan, yeni
den bir vazife alanlar olduğu takdirde, yirmi 
seneyi doldursunlar, tekaütlük hakkım kazan
sınlar dedik. Şimdi Maliye Encümeni diyor 
ki ; kendi rıza ve muvafakatiyle 25 senesini 
doldurmuş ve tekaütlük hakkını kazanmış ve 
ikramiyesini almış, maaşını bağlattırmış, çe
kilmiş bir kenara. Şimdi bu adam kendi rıza 
ve muvafakatiyle tekaüt olduğu halde yeniden 
bir vazife alacak olursa bu vazifeyi de eski 
geçmiş olan müddetlere ilâve suretiyle ona 
hem maaş hem de ikramiye Aprelim diyoruz. 
Halbuki tekaütlük hakkını kazanmamış olan
ların tekaütlük hakları, Bütçe Encümeni lâyi
hasında zikredildiği gibi tahtı emniyete alın
mıştır. Eğer 25 seneyi doldurup kendi rıza
ları ile emekliye sevk edilmiş olanlara bu hak
ları tanıyacak olursak bundan sonra emekliye 
sevk edilen yüzlerce vatandaş, bilhassa bir iki se
ne sonra bugünkünün iki misli para alacak 
olanlar,' bizi zorlayacaklardır. «Bizi yeniden 
bir vazifeye tâyin ettirin» diyeceklerdir. Böy
lece biz de müşkül mevkide kalacağız. Üzeri
mize yeniden bir yük almıyalım. Onun için 
kanaatimce Maliye Encümeninin maddesinin 
son fıkrasının çıkarılması suretiyle kabul et
mek lâzımgelir. Takdir Heyeti Âlinizindir. 

REÎS — flhan SipaJhioğlu. 

ÎLHAN SÎPAHİOĞLU (İzmir) — Çok 
Muhterem arkadaşlar; ben de aynı şeyi söy-
liyecektim. Teklif suiistimale çok müsaiddir. 
O tarafını da düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Yarın herhangi bir kimse karşımıza çıkacak, 
beni bir vazifeye tâyin edin diyecek. Üç ay, 
beş ay çalışacak, yeniden tekaüd olacak. Bu 
sefer kendisine on bin lira fazla bir ikra-

I
miye, vereceğiz. Biz bir iki aylık hiçbir hizme
tin karşılığını on bin lira • olarak kabul etmi
yoruz. Encümenin bu maddeyi tekrar müzake
re etmesi lâzımdır. Maddeyi encümene iade 
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edelim. Bu hususta bir takrir takdim edece
ğim. 

REİS — Buyuran Necmettin önder. 
NECMETTİN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlar, görüşülen mevzuun ihtilâf 
konusu olan kısmını arkadaşlarım izah buyur
dular. Yegâne mahzur ikramiyenin hakikaten 
Mmekli Sandığına fevkalâde ağır bir külfet 
tahmil eden kısmıdır. Binaenaleyh Yüksek He
yetiniz Maliye Encümeninin metninin müza
kereye esas ittihaz edilmesini kabul buyurdu
ğuna göre, bu metnin sonundaki ikramiye 
fıkrasının tayyedilmesi maksadı temin eder. 
Ayrıca Encümene iadesine veya başka türlü 
müzakere mevzuu yapılmasına lüzpm kalmaz. 
Bendeniz bu suretle halisane bir şekilde bu 
mevzuun halledileceğine kaaniim. .Son fjkranm 
tayyedilmesi suretiyle yüksek reylerinize arz 
edilmesini rica ederim. 

RKÎ'S — Efendim, müsaade buyurursanız 
takriri okuyalım ve bu mevzuu böylece nor
mal şekilde halledelim. 

Yüksek Beisliğc 
İzah ettiğim sebeplere binaen 100 neü mad

denin son fıkrasının kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Encümeni M. M. 
İzmir 

Behzat Bilgin 

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

Son fıkranın çıkanlmasiyle tekrar okuyo
ruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkuı-
daki Kanunun 100 ncü maddesinin tadili ve bu 
kanuna geçici İM madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 100 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı almakta iken (Erlerle 
emeklilik hakkı şartı bağlı olanlar hariç) emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenlerin 
tekrar emekliye ayrılmaları halinde kendilerine 
veya ölümlerinde dul ve yetimlerine eski ve ye-
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ni hizmetlerinin mecmuu üzerinden ve bu ka
nım hükümleri dairesinde aylık bağlanır. 

Ancak bu gibilere yeniden bağlanacak aylık
lar eski aylıklarından az olamaz. 

Toptan ödeme yapılmış olanlardan emeklilik 
hakkı tanınan veya 130 ncu maddede gösterilen 
vazifelere geçenler, Mebusluğa, belediye reisli
ğine ve vilâyetlerin daimî encümen âzalıklarına 
seçilenler, aldıkları paraları tâyin edildikleri ve
ya seçildikleri tarihlerden itibaren en çok bir 
yıl içinde, aldıkları tarihlerden itibaren hesapla
nacak % 5 faizi ile birlikte toptan Sandığa geri-
verilirlerse, (Tâyin veya seçilme tarihindeki yaş
larından, toptan ödemeye esas tutulan fiilî hiz
met müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan 
yaş sayısı 40 ı geçmemiş olmak şartı ile) San
dıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibarı hiz
met müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları yukardaki fıkrada yazılı 
müddet içinde geri vermiyenlerle yapılacak yaş 
hesaplaşması neticesinde Sandıkla iştirakçi ola
rak ilgilendirilmiyenlerin sonraki fiilî ve itibari 
hizmet müddetlerinin her yılı için, keseneğe esas 
olan son aylık ve ücretleri ve 15 nci maddenin (g) 
fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya üc
retleri tutarlarının % 1 i (Son hizmet zammı) 
namı ile emekli aylığı şeklinde ödenir. 

İLHAN SİPAHÎOĞLU (İzmir) — Bir sual. 
Efendim, gündemimiz dolu ve sürekli olduğu 
için bâzı hususlara müzakere sırası geldikçe ve 
üzerinde konuşuldukça nüfuz edebiliyoruz. 

Simdi tekrar hizmete almanlar için yeni ma
aşları üzerinden ikramiye farkının ödenmesi mev
zuunu Yüksek Heyetiniz muvafık görmedi, red
detti. Acaba emekli maaşının artırılması için 
tekrar hizmete girip de 400 liralık ücret yerine 
800 liralık bir ücrette bir ay çalışıp bu defa 800 
üzerinden bir emeklilik hakkı iktisabetraesi gibi 
bir mahzur var mıdır, yok mudur? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
GÎN (izmir) — Efendim, zaten emekli maaş
ları son çıkan bir kanun ile yükseltilmiştir. Ya
ni maaşların artması nispetinde emekli hakları 
da yükseltilmiştir. Terk ettiği hizmete mümasil 
yeni bir hizmete girdiği zaman yeni emekli mik
tarını kazanması diye bir şey mevzuubalıis değil
dir. Çünkü bu miktar esasen artırılmıştır. Bina
enaleyh bu bakımdan bir mahzur yok. Yalnız ik
ramiye bakımından bir mahzur olursa o da ber
taraf edilecektir. 
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REÎS — Efendim, maddenin okunduğu şe

kilde kabulünü reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
muvakkat maddeler eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 105. — 5434 sayılı 
Kanuna veya daha evvelki emeklilik hükümle
rine göre toptan ödeme yapılmış veya •• tazminat 
verilmiş olanlardan : 

a) Halen emeklilik hakkı tanınan bir vazi
fede bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten, 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra emekliliğe tâbi bir vazifeye geçenlerle 
Mebusluğa, belediye reisliğine ve vilâyetlerin 
daimî encümen âzalıklarma seçilenler tâyin 
veya seçilme tarihinden, 

itibaren, bir yıl içinde, aldıkları paraları, 
aldıkları tarihlerden itibaren hesaplanacak % 5 
faizi ile birlikte ödemeyi yapan kurumlar va-
sıtasiyle sandığa iade etmeleri halinde hakla
rında bu kanunun 100 ncü maddesi hükümleri 
dairesinde muamele olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 106. — Emekli, âdi 
malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlan
mış olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte emekliliğe tâbi bir vazifede bulunanların 
geçici 33 ncü maddenin (c) fıkrası hükmüne 
göre hesaplanacak aylıklar daha az olduğu 
takdirde bunlar hakkında da 100 ncü madde 
hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 3. -—• Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmivenler.. Kabul edilmiştir. 
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13. — Rize mebusları İzzet Akçal ve Mu

zaffer Önal'm, Devlet memurlars, aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/8) (1) 

REÎS — Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Rize mebusları îzzet Akçal ve Muzaffer 

önal'm, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin tadiline dair kanun teklifi
nin, ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet 
kesbetmesi için takdimen ve müstaceliyetle mü
zakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Encümeni Reisi 
Kenan Yılmaz 

REÎS — Takdimen müzakeresini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul 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. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanu

nun 9 ncu maddesinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 4598 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

3656 sayılı Kanuna tâbi maaşlı ve ücretli 
memurlardan (Açık maaşı alanlar dâhil) mem
leket içindeki resmî veya hususi sıhhat mües
seselerinde yatarak veya ayakta tedavileri lü
zumu fennen sabit olanların tedavi ve yol mas-
raflariyle bu durumda veya hususi surette tedavi 
edilmekte olduğu hastanelerde veya evlerinde 
ölenlerin veyahut her hangi bir mahalde âni ola-

(1) 314 8. Sayılı matbua zaptın sonundadv. 
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rak vefat edenlerin cenaze masrafları dairelerin
ce ödenir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören hariciye 
memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlardan yukardaki vaziyetlerde 
bulundukları mahallî memleket resmî müessese-
lerince tasdik edilenlere Türkiye'de verilen mu
adil masrafları tecavüz etmemek üzere vekâlet
lerinin takdir edecekleri tedavi ve yol masrafları 
aynı bütçelerden ödenir. 

Bu madde hükmü Maliye ve Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekilliklerince tesbit ve îera Vekilleri 
Heyetince tasdik olunacak esaslar dairesinde 
tatbik edilir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

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

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

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

5, 6, 7 numaralı lâyihalara reylerini kul-
lanmıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar... Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

14. — Denizli Mebusu Baha Akşifin, İn
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâ
ve yapılmasına dair kanun teklifi ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (2/335) (1) 

RElS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Ankara Üni

versitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâve yapıl
masına dair kanun teklifinin, ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için müs
taceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
îzzet Akçal 

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

(1) 346 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?.. Yok. 

maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi talebedilmektedirv 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına 
ilâve yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Teşkilât 
Kanununa bağlı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REÎS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun teklifinin başlığı ile 1 nci maddesi

nin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve-
teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi Y_ 
Bursa 

Hilâl Ülman 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 

bâzı kadrolar ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Kuru
luş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına, 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

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

O halde takrir ile teklif edilen metni birmcî 
madde olarak kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îkinci madde olarak bir teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrola

rına ilâve yapılmasına dair kanun teklifine 2 nci 
madde olarak aşağıdaki maddenin iîâvesini arz: 
ve teklif ederiz. 

Sinob Kastamonu 
Ömer özen Münif îslâmoğlu 

Madde 2. — Bu kadrolara tâyin edilerek 
ihtisaslarını yapanlar, ihtisas müddeti kadar 
Sağlık Vekâletinin göstereceği yerlerde vazife 
görmeye mecburdurlar. Bu hizmetten sarfına
zar edenler aldıkları maaş tutarının üç mislini 
tazminat olarak öderler. 
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BEİS — Baha Akşit buyurun. 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bu şimdiye kadar müesses bir ni
zamın ve tecrübe edilmiş olan bir nizamın âdeta 
aksine vâki olmuş olan bir tekliftir. Yüksek he
yetinizde birçok arkadaşlar hatırlıyacaklardıt' 
ki, hekimlere zaman zaman mecburi hizmet yük
leme hususu denendi, fakat bunun neticesinde en 
muhtaç olduğumuz yerlere dahi hekim tâyin 
edememek gibi bir durumla karşı karşıya gel
dik. Bu itibarla vaktiyle denenip bilâhara Yük
sek Meclis tarafından kaldırılmış olan bir ka
nunun âdeta ihyası mahiyetinde olan böyle bir 
teklifin Yüksek Heyetiniz tarafından iltifat gör-
miyeceği tabiîdir. 

Bir ciheti daha yüksek huzurunuzda arz et
mek isterim ki, mahrumiyet bölgeleriyle memle
ketin birçok köşelerine, hekim teminini derpiş 
eden teklifler muhtelif arkadaşlarımız ve ben
deniz tarafından Yüksek Meclise takdim edilmiş 
ve Bütçe Encümeninde sırasını beklemektedir. 
Bu işin hal yolu böyle olmadığı mükerreren 
sabit olmuştur. Binaenaleyh arkadaşımın tekli
fini geri almasını hassaten rica ederim. 

RElS — Ömer özen. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Muhterem arkadaş

larım, bizim yaptığımız teklifin doğru olduğu
na inanıyorum. Bunun memleket sağlığı bakı
mından faydalı olduğuna kaaniiz. Halen yüz
lerce kazamızda hekim mevcut değildir. Baha 
Akşit arkadaşımızın ileri sürdüğü fikrin bu
nunla alâkası yoktur. Her nimetin bir külfeti 
olması lâzımdır. Devletden aylık almak suretiy
le ihtisas yapan doktor arkadaşlarımızın da ih
tisas müddeti kadar memleketin ücra köşeleri
ne giderek vazife yapmalarından ve bu feda
kârlığa katlanmasından daha tabiî bir şey ola
maz. Arkadaşlarımızın bizim bu teklifimizi des
teklemelerini hassaten rica ederim. 

REİS — Münif îslâmoğlu. 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; son yıllarda memleke
timizde sağlık. müesseselerinin ne kadar çoğal
dığı hepimizin malûmudur. Bu müesseseleri
miz bütün vatan sathına yayıldığı halde maa
lesef yarısından fazlası hekimsizlikten çalışa
maz vaziyettedir. Bunlar hekimsizlik yüzün
den otel durumunda kalmaktadır. Türkiye'de 
hekimlerin dağılışı anormal durumdadır. Is-
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1 tanbul, izmir ve Ankara gibi şehirlerimizde 

450 - 500 kişiye bir doktor düşerken Orta -
Anadolu ve Şark bölgelerimizde 20 000 pişiye 
bile bir doktor isabet etmemektedir. Sağlık 
Vekâleti yapmış olduğu tâyinlerden de bir ne
tice istihsal edememektedir. 

Arkadaşlarımız, eksik olmasınlar, birtakım 
kadrolar istiyerek birçok doktor arkadaşları
mızın ihtisas yapmak imkânını kazanmasını 
temin etmek istiyorlar. Biz de bunu memnu
niyetle karşılıyoruz. Yalnız biz bu arkadaşla
rın Vekâletin gösterdiği yerlerde ihtisas müd
deti kadar hizmet etmelerini teklif ediyoruz 
ve bundan tabiî bir şey olamaz. Nihayet bunu 
yapmak istemiyenler, ihtisas devresinde aldık
ları maaşın üç mislini ödemek suretiyle istedik
leri yerlerde hizmet etmek (hakkını kazanıyor
lar. Bu bakımdan teklifimizin kabulünü istir
ham ediyoruz. 

RElS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben de bu takriri veren arka
daşlarımın görüşüne iştirak etmekteyim. 

Vaktiyle, rahmetli Ekrem Hayri Üstündağ 
arkadaşımız, doktorlar için kabul edilmiş olan 
Mecburi Hizmet Kanunu sayesinde mahrumiyet 
bölgelerine 75 doktoru gönderebildiğini, Bütçe 
Encümeninde ifade etmişlerdi. Bütçe Encümeni 
azaları hatırlarlar. 

Fakat, maalesef sonradan meriyetten kaldı
rılmış olan Mecburi Hizmet Kanunu sebebiyle 
Şark bölgesine, mahrumiyet bölgesine doktor 
göndermek imkânı da ortadan kalkmış bulun
maktadır. 

Sağlık Bakanı arkadaşımla biraz evvel gö
rüştüm. Bunlara mutlaka farklı bir muamele tat
bik etmek yahut zam vermek, ayrı bir para ver
mek icabettiğini ileri sürdüler. 

Bendeniz bir Şark vilâyeti mebusu olmam 
sıfatiyle oradaki vatandaşların Devletin bu 
branşlarındaki hizmetinden mahrum bulunduğu
nu ifade etmeyi bir vazife addederim. s 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten Münif îs
lâmoğlu arkadaşımızın dediğine iltihak etmemek 
mümkün değildir. Bu arkadaşlarımıza, ihtisas
larını yapmaları için, Devletin bütçesinden burs 
vermekteyiz. Bunların ilminden, "irfanından el
bette ki, vatandaşların istifade etmesi lâzım. 

I Madem ki, Jîağlık Vekâleti doktorları mahrumi-
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yet bölgesine gönderecek bir imkân bulamamak
tadır. O halde Devlet kesesinden okuyan bu kim
selerden, hiç olmazsa iki sene bu memlekete hiz
met etme fedakârlığının kendilerinden istenmesi 
Içadar tabiî bir şey olamaz. Bu sebeple eskiden 
yanlış olarak kabul ettiğimiz ve meriyetten kal
dırdığınız Mecburi Hizmet Kanununun hiç ol
mazsa gediklerini kapatmak için bugün huzuru
nuza gelen bu teklifi kabul etmenizi istirham 
edeceğim. 

Aksi takdirde Şark vilâyetlerinin hiçbir ka
zasında doktor bulundurmak imkânı hâsıl ol
maz. Bu sebeple bu takririn kabul edilmesi bir 
zaruretin icabıdır, ben de bunu sizden rica et
mekteyim. 

REÎS — Sıhhat Vekili, buyurun. 
SIHHAT VE ÎÇTlMAÎ MUAVENET VE-

KÎLÎ LÛTFÎ KIRDAR (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, tahmin ediyorum, 1951 senesinde idi 
böyle bir kanun çıkarılmış ve bu kanunla mek
tepten çıkanlar mutlaka mahrumiyet bölgesin
de çalışmaya mecbur tutulmuş ve bu kanun bir 
iki sene meriyette kalmış, bu müddet zarfında 
kanunun tatbikatından birtakım zararlar görül
müştür. Benim işittiğime göre zararı, mektebe 
girme talebi azalmıştır. Mâlûmuâliniz mektep 
altı sene, dört sene de ihtisas, on sene. On sene 
.yüksek tahsil gören doktorun hiçbirisi mahru
miyet bölgesine gitmek istemiyor. Bu gibi zarar
lar dolayısiyle olacak ki, kaldırılmıştır. 

Mamafih bunun lehinde ve aleyhinde söyle
nebilir. Bu bir etüd mevzuudur. Benim kanaa
tim, bu müzakere edilmekte olan kanunla, alâ
kalı değildir. Yani bugün mevzuunuz bursların 
adedinin artırılmasıdır. Eğer bir zaruret görü
lüyorsa bunun için ayrı bir kanun teklifi yapı
larak, muhtelif encümenlerde görüşülür, lehin
de bir kanaat hâsıl olursa kanun çıkabilir. 

Burslarla alâkalı bir kanun teklifinin konu
şulması sırasında böyle bir teklifin kabul edil
mesinde, kanaatimce yanılabiliriz. 

BEİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA İZZET 

AKÇAL (Rize) — Efendim, teklifi dikkatle 
dinledim, takibettim. Umumi mevzuatımızda 
Devlet nam ve hesabına yahut iktisadi teşek
küller tarafından okutulan şahıslara hizmet 
tahmili hususu kabul edilmektedir, ama bu böy
le 3 misli tazminata taallûk eden bjr müeyyide 
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ile karşılanmamaktadır. Okutturduğu müddet 
kadar hizmet yapar. Yapmadığı takdirde sarf 
edilen meblâğ, kendisinden faiziyle birlikte tah
sil edilir. Umumi prensipten ayrılmamak lâ
zımdır. Sıhhat Vekâletinin emrinde ve onun 
tâyin edeceği yerde çalışacak olan gençler bu 
kanımla üniversitede yetiştirilecektir. 25 - 30 
kişi üniversitede asistanlık yapacak, fakat on
ların içinden mütemayiz olanlar seçilecek, hoca 
olarak kürsüye getirilecek. Bu ciheti Maarif 
Vekâleti tâyin eder, üniversite bunu vazifelen
dirir; böyle mühim kanunlar Umumi Heyette 
derhal konuşularak «halledilebilecek mevzular
dan değildir-, üzerinde uzun uzadıya tartışmak 
lâzımdır. 

Benim arkadaşlarımdan ricam; bu mevzu 
Hükümetten Büyük Meclise intikal etmek 
üzeredir. Avrupa ve Amerika'da okuyan bir 
hayli gençlerimiz vardır. 4489 sayılı Kanuna 
tevfikan Avrupa'ya ve Amerika'ya gönderil
miş gençlerimiz de vardır ki, bunlar avdetle
rinde kısa bir zaman sonra Devlet hizmetinden 
çekiliyorlar. Bu mühim bir derdimizdir, üze
rinde durulması lâzımdır. Ama şimdi ani alına
cak bir kararla salim bir yola bu işi nevk ede
meyiz, hatalı bir vaziyete düşebiliriz. 

Onun için arkadaşlarımızdan rica ediyorum, 
takrirlerini geri alsınlar, Hükümetten gelecek 
veya arkadaşlarımızın getireceği bir lâyiha ve
ya teklifler üzerinde esaslı olarak duralım, isa
betli bir karar almak imkânına sahibolalıra. 

REİS — Şükrü Esen. 
ŞÜKRÜ ESEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; bu teklifin. Bütçe Encümeni âzası 
iki arkadaş tarafından verilmesine doğrusu çok 
üzüldüm. Çünkü; Şark'ta doktoru olmıyan yüz
lerce yerlerde doktor bulmak için biz Sıhhiye 
Encümeninden gayet güzel kanun tasarılarını 
Bütçe Encümenine sevk ettik. Şimdi, senelerce 
beklemiş, asli asistan gibi çalışmış ve mesuliyet 
almış kimselere biz az para veririz. Sanra da 
bu para mukabilinde senelerce hizmet görmek 
için Şark'a göndeririz. Kanaatimce dıuııp du
rurken bu doktor arkadaşlara bu para mukabi-
lindeböyle bir vazife yüklemek doğru değildir. 

ikincisi; Amerika'da yüzlerce doktor arka
daş var. Doğru. Bu arkadaşlar memleketimizde 
ihtisas sahibi olmak isterler. Bunlara bir asis
tan kadrosu bulunmaz, kendi gıdaları için bile 
paraları yoktur. Onun için giderler Amerika'da 
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ihtisas yaparlar. Şimdi biz bu kanunla bunlara 
üniversitede, ehil hocaların yanında ihtisas yap
mak İmkânını sağlıyoruz. Buna mukabil, üzü
lerek arz edeyim, verdiğimiz paradan daha ağır 
bir müeyyide koymak istiyoruz. Onun için istir
ham ediyorum, arkadaşlarım bu tekliflerini 
geri alsınlar. Daha iyi ve umumi bir kanun 
gelir, bu kimselere 40 - 50 lira maaş gibi cüzi 
bir para ile değil daha iyi imkânlarla çalışma 
fırsatı sağlanmış olur. Bu itibarla muhterem 
heyetten rica ediyorum, bu takrir nazarı itibara 
alınmasın. 

REİS — Baha Akşit, 
- BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlarım; demin durumu geniş ve etraflı 
izah etmemiştim. Şimdi müsaade ederseniz te-
t'eiTuatlı bir şekilde izah edeyim. 

Evvelâ; görüşülmekte olan kanun, Ankara 
Tıp Fakültesi kadrolarına eklenecek bir kad
ro kanunudur. Halbuki arkadaşlarımızın tekli
fi, bununla uzaktan yakından münasebeti oJ-
nnyan bir mecburi hizmet tahmili teklifidir. 
Bu ikisinin birbiriyle kanun tekniği bakımın
dan beraber mütalâa edilmesi dahi mümkün 
değildir. Bu teklifin, müzakere edilen kanunla 
bir münasebeti olmaması iktiza eder. 

Arkadaşlar; bu kanun niçin teklif edilmiş
tir, evvelâ onu arz edeyim .Bu kanunun esba
bı mucibesi, bir ilim müessesesi olan Ankara 
Tıp Fakültesinin işlemesi, normal şekilde me
sai yapabilmesi için kadro ilâvesine, o müesse
senin enstitü ve klinik olarak çalışmasını te
min gâyerine matuftur. O halde bu müessese
nin çalışmasını teminen yapılmış olan bir tek-
lifde böyle bir mecburi hizmet kanununun ika
mesi mümkün değildir. Nitekim Yüksek He
yetiniz tarafından, istanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesine kadro ilâvesi hakkındaki kanun 
da müzakere edildiği zaman bu tarz bir mülâ-
zaha mevzuubahs olmamıştı. Kıymetli arka
daşlarımın fikirleri üzerinde münakaşa edil
mek üzere durulabilir. Ama yeri yüzde yüz 
burası değildi. Binaenaleyh Riyasetin dikkati
ne arz etmek isterim, bu takrir bit kanunun mü
zakeresi sırasında reye dahi va'zedilemez. Kal
dı ki, bu tedbirlerin yerinde olup olmadığı 
meselesi, bu mevzu gelince münakaşa edilebi
lir. Bu itibarla bu hususu Yüksek Heyetinizin 
dikkatine arz etmek istedim. 
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REİS — Efendim, sırası gelmişken Riyaset 

bir hususu tavzih etmek zorundadır. Bundan 
evvel mümasil bir teklif de geçmiştir. îstanfbul 
üniversitesi Tıp Fakültesi kadro kanunu geç
miş ve böyle bir teklif olmamıştır. Teklif edi
len mesele prensip olarak yeni bir teklifi ta-
zammun etmektedir. Burada 'bu kadro kanunu 
içine bunun teknik olarak ilâvesine imkân gör
müyorum. Arkadaşımızın da geri almadığı bu 
takriri reye koyamıyorum. 

Maddeyi okuyoruz. 

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

REİS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

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

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15. —• Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'mtn, 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek 
yapılmasına, dair kanun teklifi vt Muvakkat 
Encümen mazbatan (2/339) (1) 

REtS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Konya Mebusu AJhmet Koyuncu 'nun, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek ya
pılmasına dair kanun teklifinin, ehemmiyetine 
binaen bir an evvel kanuniyet kedbetmesi için 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
î. Akçal 

REİS — Takdimen müzakeresi hususunu 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Heyeti Uraumiyesi hakkında sö2 ist iyeni . 
Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyoılım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 347 8. Saydı matbua zaptın sommâadvr, 
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Müstaceliyetle müzakeresini reylerinize arz 

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

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek 
Yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi Teşkilât Ka
nununa bağlı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun teklifinin başlığı ile 1 nci maddesinin 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim, 

Muvakkat Encümen Reisi 
Rize 

izzet Akçal 

Ege Üniversitesi adı ile İzmir'de bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanuna ek 
6953 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 

kadrolar ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi adı ile İz
mir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanuna ek 6953 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına, ilişik 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REÎS — Efendim, encümen teklif edildi
ği şekilde maddenin kabulünü istemektedir, 
maddeyi bu teklif edilen şekilde reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

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

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

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir madde eklenmesi ve 28 nci maddesinin hal-
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dırılması hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/304) (1) 

REÎS — Mazbatasında takdimen müzakeresi 
talebedilmektedir. Takdimen müzakeresini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

Müstaceliyet teklifi vardır, müstaceliyetle gö
rüşülmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
eklenmesi ve 28 nci maddenin kaldırılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet Ka
nununun 2, 4, 12, 13, 16, 17, 20 ve 43 ncü mad
deleriyle 4904 sayılı Kanunla değişik 1, 5, 7, 
14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 57 ve 59 ncu mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Şûrayı Devlet, Başvekâlete 
bağlıdır ve bir Birinci Reis ile dokuz Daire Re
is ve kırk dört azadan kurulmuştur. 

Şûrayı Devlet, dördü idari işlere ve beşi dâva 
işlerine bakan dokuz daireye ayrılmıştır. Her 
daire bir reis ile dört azadan kurulur. 

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

Madde 2. — Şûrayı Devlet Reisi ve azaları, 
yüksek mektep veya fakültelerden mezun ve 
kırk yaşını ikmal etmiş olupda : 

A) Vekillik, Umumi Müfettişlik, Elçüik 
etmiş, 

B) Tuğgeneral, Tuğamiral ve daha yüksek 
rütbeyi ihraz eylemiş, 

C) Fakülte veya yüksek mekteplerde pro
fesörlük etmiş, 

D) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu
lunmuş, 

E) Temyiz Mahkemesi Reis ve âzalıklarcn-
da bulunmuş, yahut bu memuriyetlere kanunen 
istihkak kazanmış, 

F) Merkez daireleri umum müdürlüklerin
de veya o derecedeki memuriyetlerde yahut 
3656 sayılı Kanuna göre üçüncü derece maaşını 

(1) 300 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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müktesep hak olarak almış veya bulundukları 
maaş derecesi müktesep hak değilse en çok üçte 
ikisi, hâkimlik veya avukatlıkta geçmiş olmak 
üzere'15 seneden fazla (Vekâlet) hukuk müşa
virliklerinde, Hazine müşavir avukat veya bi
rinci sınıf muhakemat müdürlüklerinde hizmet 
etmiş, 

G) Şûrayı Devlette Başmuavinlik, 1 nci 
sınıf muavinlikle bu derecelerdeki kanun söz
cülüğünde en az 3 sene bulunup 3 ncü derece 
maaşını müktesep hak olarak almış, 

ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz etmiş 
zevat arasından Büyük Millet Meclisince seçilir. 

BEİS — Buyurun Mazlum Kayalar. 
MAZLUM KAYALAR ((Bursa) —Muhte

rem arkadaşlar, ilerlemiş bulunan bu saatte bir
çok arkadaşların beklemekte bulundukları kanun 
lâyihasının hangisi olduğunu biliyorum. Yalnız 
müzakere edilen bu kanunun da büyük ehemmi
yeti vardır. Zaman zaman yüksek huzurlarınıza, 
Devlet Şûrası âzalıklarmm ve reisliklerinin in-
tihabları dolayısiyle maruz kaldığımız müşkülâ
tı hepiniz yakînen biliyorsunuz. Bu itibarla 
mevzuubahis madde üzerinde naçiz fikirlerimi 
arz etmeden geçmeye gönlüm kail olmadı. Sa
bırsızlanmalara rağmen birkaç dakikanızı alaca
ğım için affmızı rica ederim. Bu 2 nci madde
deki tadil . teklifi Devlet Şûrası âza ve reisliği
ne seçilebilecek kimseleri çoğaltmaktadır. Hal
buki bizim seçimler dolayısiyle vâkıf olduğu
muz realite o yoldadır ki, bu yolları çoğaltmak 
değil tersine olarak tahditdetmek lâzımdır. Ta
dil tasarısının (F) fıkrasında yer alan öyle hü
kümler mevcuttur ki, bunlar gayet karışık ve 
girift olarak yazılmakla beraber ondan önceki 
fıkralarla da tedahül halinde bulunmaktadır. 

Bu kanunun ikinci maddesinin (E) bendinde 
Temyiz Mkhkemesi Reis ve âzalıklarmda buluı?-
muş yahut bu memuriyetlere kanunen istihkak 
kazanmış olanlar diye bir sarahat mevcuttur. 
Kanunen Temyiz Mahkemesi âzabğma istihkak 
kesbetmiş olanlar Devlet Şûrasına Reis veya 
âza seçilebilirler. Bunlar kimlerdir? 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 70 nci maddesine göre 
mesleklerinde 20 sene bilfiil hizmet eden avukat
lardan ilmî kudret ve ahlâkî salabetleri ile ta
nınmış olanlar Temyiz Mahkemesine âza olabi
lirler. Şu halde bu gibi avukatlar Devlet Şûra
sına da seçilebilirler. Yapılan tadille bu müd
det bâzı avukatlar için on beş seneye indiril-
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mektedir. Yirmi sene avukatlık etmiş olanlar 
acaba kifayet etmemiş de Devlet Şûrası namzet 
veya talip bulamamış da bunun için mi bu hü
küm derpiş edilmiştir? 

Devlet Şûrası Kanununda yapılmış bulunan 
tadilâtın tümü üzerinde konuşmadım. Bu tadi
lât, gerekçeye göre Devlet Şûrası 1946 senesin
den beri .teraküm etmekte bulunan ve hâlen 
iki misline çıkmış olan varide sayışınım karşı-
lamıya ve gelen işleri çıkarmaya matuf müsta
cel tedbirlere inhisar etmektedir. Yoksa bu 
kanunun heyeti umumiyesi üzerinde bir reviz
yon yapma ihtiyacı çoktan belirmiş bulunuyor. 
Bu revizyon esnasında her zaman şikâyette bu
lunduğumuz seçim meselesinin de •sle alınması 
başta, gelmektedir. 

Bir hakkı ihdas etmek kolay, onu. kaldırmak 
zordur.. Yarın bir nevi müktesep hak haline 
gelmiş olan imkânları daraltma yoluna gidilince 
müşkilât başgösterecektir. Binaenaleyh bu kanu
nu bugün ifade ettiği zaruretler çerçivesinde 
muhafaza edebilmek için bir tadil teklifi tak
dim ediyorum. Devlet Şûrası içinde yetişmekte 
bulunan, o mevzularda büyük bir vukuf iktisab-
etmiş olan kimseler de bu tâdil teklifi ile Dev
let Şûrası âza ve reisi seçilmek hakkına nail 
kılınmaktadırlar. Bunun isabet derecesini istik
bal gösterecektir. Şimdilik bir adım atılmış ol
masını iyi karşılayabiliriz. Bunun dışında der
piş edilen tâdil teklifi yersizdir. Bu-hususta bir 
tâdilname takdim ediyorum, bunu tasvip buyur
manızı hassaten rica ederim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle mer'i metni 

muhafaza zımnında encümen mazbatasmdaki (F) 
bendinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Mazlum Kayalar 

F) Vilâyetlerde en az üe sene memuriyette 
bulunduktan sonra merkez daireleri umum mü
dürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetlerde 
yahut hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) 
— Efendim; Mazlum Kayaların, bu vasıflarda 
bir genişleme yapmaya lüzum olmadığı yolun
daki mütalâası iştirak edilebilir bir mütalâadır. 
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Yalnız burada genişlemeden ziyade maddeye 
vuzuh verme mahiyeti de vardır. Biz Mazlum 
Kayaların takririnin takdirini Yüksek Heyetini
ze bırakıyoruz. 

Yalnız birinci cümlede bir tadil yapılması 
icabetmektedir. Şöyle ki; «Reisi ve daire reLsi 
ve azalan» şeklinde tadil edilmesi lâzımdır. 
Takrir hakkındaki takdirinizi encümen kabul 
edecektir. 

REÎS — Mazlum Kayalar. 
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Efendim, 

benim tâdil teklifim yalnız (P) fıkrasını eski 
metne irca etmektedir. Yoksa düzeltme mahiye
tindeki diğer tadilâta bir diyeceğim yoktur. 
(F) fıkrasını eski haline icra etmek, onu ka
nunun tümü ele alınıncaya kadar eski haliyle 
tutmak doğru olur. Çok rica ederim, encümen 
de noktai nazarını sarahaten beyan etsin. (Sol
dan «reye, reye» sesleri). 

REÎS — İkinci maddenin basma «daire re
isleri» kaydı ilâve ediliyor. Bu söylediğim en
cümenin tashihidir. 

Şimdi takriri tekrar okuyoruz. 
(Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'in takriri 

tekrar okundu y. 
REÎS — Efendim, encümenin bir mütalâası 

var mı? İştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU-

HAKRÎRÎ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakar
ya) — Hayır. 

RBÎS —- Okunan takririn dikkate alınması 
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Takrir dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt İZZET 

AKÇÂL (Rize) — Ediyoruz. 
REÎS —- Encümen filhal iştirak ediyor. 
(P) fıkrasını bu şekliyle reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Şûrasına reis ve âza olacaklar meya-

nında en az iki devre mebusluk yapmış ve du
rumu ikinci fıkraya uyanların da ithal edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Yozigad Yozgad 
Numan Kurban Mahmut Ataman 
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REÎS — Encümenin mütalâası var mı? 
MUVAKKAT ENCÜMEN R E M İZZET 

AKÇAL (Rize) — İştirak etmiyoruz. 
REİS — Efendim, encümen iştirak etnîiyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmamasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etıniyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri). 

Bîr daha okuyalım. 
(Numan Kurban ve Mahmut Ataman'm tak

riri tekrar okundu). 
ABDÜLKADİR ER YURT (Erzurum) — 

Takrir aleyhinde. 
REİS — Buyurun. 
ABDÜLKADİR ERYURT (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Şûrası âzalığı 

hususi vasıflar ve hususi yetişmeler isteyen bir 
memuriyettir. Doğrudan doğruya, hiçbir Dev
let memuriyetinde bulunmamış Devlet me
kanizmasında çalışmamış, memuriyetin ne ol
duğunu bilmiyen bir kimsenin mebus olması 
let mekanizmasında çalışmamış, memuriyetin 
ne olduğnu bilmeyen bir kimsenin mebus olması 
mümkündür. Bu zata iki devre mebusluk yaptı 
diye Devletin en üst kademesinde bir memuri
yete gelmesi hakkını tanımak doğru bir şey de
ğildir. Takririn reddini rica ederim. 

REÎS — Buyurun encümen. • 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ İZZET 

AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, Şûrayı 
Devlet yüksek kademede bir kaza merciidir. 
Şûrayı Devlete âza olabilmek, Reis, Başreis ola
bilmek altı senelik, sekiz senelik, iki devre 
mebusluk yapmış olmakla, o memuriyetlerin ica-
bettirdiği tecrübe ve melekenin hâsıl olmayaca
ğını teslim buyurursunuz. Biz, Şûrayı. Devlet âza
sı, Reis ve -Başreisi olaeak şahıslardan gayet 
ağır şartlarla vasıflar aramaktayız, şu kadar se
ne idari vazifede bulunmuş olacak diyoruz. 
Yüksek tahsil mezunu ve temayüz etmiş, olacak
tır. Yalnız bunları kâfi görmüyoruz, biz seçe
ceğiz diyoruz, Meclis olarak 600 arkadaş bu va
sıflar üzerinde, bilgisi üzerinde ehemmiyetle 
duracağız ve kaza merciine lâyık gördüğümüzü 
seçeceğiz diyoruz. Şimdi, bu kadar ağır şartlar 
muvacehesinde iki devre Büyük Millet Meclisin
de, bu organda vazife görmüş olan şahısların 
Şûrayı Devlete alınması elbetteki kanunla kabul 
ettiğimiz prensiplerle bağdaşamaz. Bu bakımdan 
komisyon bu teklife asla taraftar değildir. Şu
nu da ilâve etmek isterim ki, ben bu konuda bi-
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raz çalıktım, okudum, hiçbir memlekette böyle 
bir hüküm olmadığını zannediyorum ve Taslama
dım. 

REİS — Muhittin özkefeli. 
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — 

Efendim, bendeniz -af buyurun - Yüksek Mec
liste bir lütuf muvacehesinde olduğumuzu 
zannediyorum. Şûrayı Devlet azasının nasıl ola
cağını komisyon adına Muhterem İzzet Akçal 
arkadaşımız gayet güzel ifade buyurdular. Ben
deniz onu söyleyecek değilim. Yalnız istirham 
ediyorum, şu anda burada 50 kişi yokuz. Böy
le mühim kanunlar görüşülürken müsaade edin 
ekseriyetin olduğu bir zamana bırakalmı. Usul 
bakımından bunu rica ediyorum. Bu şekilde Mec
lis müzakereye devam edemez, etmemesi lâzım
dır. 

REİS — Müzakere nisabı mevcuttur, müza
kereye devam etmekteyiz. 

Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Sürd) — Muh

terem arkadaşlar; ben bu takriri veren arka
daşlarımızın, takrirlerini bir lâtife olsun diye 
verdiklerine kaani değilim. Müsaade ederse
niz bu takrirde arzu edilen, iki devre mebus
luk yapmayı, halen kanunda yer almış olan 
bu kısımla mukayese edelim. 

Bir kere vekillik yapmış olanlar Şûrayı Dev
let Reisi ve âzası olabiliyorlar, hattâ bunlar 
için tahsil kaydı bile mevcut değildir. < 

Diğer taraftan ikinci maddedeki şartlar den
dikten sonra, buraya, ikinci fıkraya dikkat 
edilecek olursa, esasen Devlet Şûrası âzası ola
bilecek kimselerin bu vasıfları haiz olması ha
linde seçilmeleri lâzımdır. Kaldı ki, bir mebus 
Mecliste iki devre çalışmış, hizmet etmiş ve 
hâkimlik yapmış, müdürlük yapmış, sekiz se
ne bilfiil vazıı kanunluk yapmış, kanun yap
makla vakit geçirmiştir. Kanunlarla ilgisi az, 
başka mesleklerden kimselerin olması, kanun 
maddesinde kabul edilmektedir, bu itibarla iki 
devre mebusluk yapmış yüksek tahsilli mebusu 
bunlarla mukayese edecek olursak elbette 
İd, bunlar Şûrayı Devlet vazifesinde, âzalık, 
reislik vazifesinde hiç bu meslekle alâkası ol-
mıyanlardan daha çok muvaffak olacakları 
şüpheden vârastedir. Bu itibarla arkadaşları
mızın bu teklifleri tamamen ciddîdir. Ve me
buslukla vekillik arasında bir fark olmadığına 
göre vekiller için tahsil mecburiyeti olmadığı 
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halde bu hak verilmişken yüksek tahsilli, iki 
devre mebusluk yapmış ve Devlet müessesele
rinde büyük vazifelerde bulunmuş kimselere bu 
hakkı vermemek haklı olmaz. Ben bu arka
daşların takririnin muhik olduğuna kaaniim. 
İltihak ediyorum. Bu şekilde rey vermenizi ri
ca ederim. 

REİS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Efendim; 

takririn yanlış anlaşıldığı ortaya çıkmış bulu
nuyor. İzzet Akçal arkadaşımız, yüksek tah
sil ve sair kaydı olmaksızın iki devre mebus
luk yapmış olan kimselerin Şûrayı Devlete âza 
olması şeklinde anlaşıldığı için külliyen yan
lış bir beyanda bulundu. Bir gün vekillik yap
mış bir zata Şûrayı Devlete âza olmak hakkını 
veriyorsun da iki devre mebusluk yapmış ve 
daha birçok meziyetleri olan zata bu hakkı ni
çin tanımıyorsun? Bunu burada uzunboylu 
müdafaa etmeğe lüzum görmüyorum. Binaen
aleyh, zannederim bu izahattan sonra Encümen 
Reisi arkadaşımız da artık muhalefet etmekte 
devanı etmiyecektir. Ya vekilleri de buradan 
çıkaralım veya iki devre mebusluk yapanları 
da buraya dâhil edelim. 

REİS — Nüsret Karişcioğlû. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KİRİŞCİOĞLU (Sakarya);. — Muhterem arka
daşlar ; evvelâ, müsaade buyurursanız şu takriri 
okuyalım. Bâzı arkadaşlarımızın takriri yanlış 
anladıkları anlaşılıyor. 

«Devlet Şûrasına reis ve âza olacaklar me-
yanında en az iki devre mebusluk yapmış...» 
Bu noktaya dikkatinizi istirham ediyorum; «iki 
devre mebusluk yapmış ve durumu ikinci fıkra
ya uyanlarına da ithal edilmesini arz ve teklif 
ederiz.» 

Şimdi ikinci fıkrayı okuyalım. (İkinci fıkra 
değil, ikinci madde sesleri) 

Bakın arkadaşlar, nasıl âni karar veriyor
lar. Takrirde ikinci fıkra diye bir kayıt vardır. 
Arkadaşlar yanılmasın. Şimdi ikinci fıkrayı 
okuyorum. «İlim, ihtisas ve tecrübeleriyle tema
yüz etmiş zevat arasından...» 

Arkadaşlar diyorlar ki ; takrir yanlıştır, 
yanlış yazılmıştır. İkinci madde esasen mebus
ların seçilmeııine mâni değildir ki, mebusluk 
yapmış olması kaydı konsun... Zaten seçilecek
tir. (Yok efendim, sesleri) Beyefendiler, eğer 
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2 nci fıkra kasdediliyorsa orada tahsil ve başka 
türlü bir kayıt yoktur. 2 ci fıkra yerine 2 nci 
madde deniliyorsa , zaten mebuslar seçilecektir, 
oradaki vasıfları haiz olduğu takdirde zaten 
mebusluk yapması seçilmesine mâni değildir, 
seçilir. Bu itibarla 2 nci madde dediğimiz tak
dirde bu takrir tamamen fuzuli bir mahiyet 
alır. 2 nci fıkra dediğimiz takdirde ise doğru 
olmaz. 

Bu kanunun bilhassa bu maddesinde güdü
len umumi maksat şudur arkadaşlar. Kanun, 
Şûrayı Devlette idari kaza vazifesini görecek 
zevatın bilfiil tatbikatta hizmet etmiş olmasını 
arzu etmiştir. Bunun bir tek istisnası vardır: 
Profesörler. (Vekiller, sesleri) Vekil bütün tat
bikatın başında olan insandır. 

İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Ya beş 
gün vekillik yapmışsa? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Yüksek Meclis isterse 5 günlük vekillik yapmış 
diye onu seçmiyebilir. Ama 25 sene vekillik 
yapmış insanlar da vardır. 

İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — O Halk 
Partisi zamanı idi, geçti. 

NUSRET KIRİŞCİOĞLU (Devamla) — 
Tatbikattan gelmesi düşünülmüştür. Nazariyatçı 
arkadaşların idari dâvalara nüfuz edemiyeceği 
için tasarıda hattâ taşrada hizmet görmüş olmak 
gibi, bilfiil tatbikatçı vasfını arıyoruz;. 

Bir kere bu takrir kanunun ruhuna aykırı
dır. Demin arz ettiğim gibi ikinci fıkrada, tah
sil ve yaş kaydı hariçte , kalmaktadır. İkinci 
maddede ise mebusluk mâni değildir. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; politikada, teşriî organda vazife alan 
hukukçuların, bu vazifesi şu veya bu şekilde 
sona erdikten sonra kazai organda vazife al
mak istedikleri zaman prensip itibariyle, adlî 
kazada buna imkân vardır. Aramızda çok arka
daşlar var ki, hâkimlikten gelmişlerdir, adli
yeden gelmişlerdir, hattâ Temyiz Reisliğinden 
gelmişlerdir. Mebus vazifesi nihayete erdikten 
sonra tekrar hâkimlik vazifesi, hukuk hâkimliği, 
ceza hâkimliği vazifesi alan, hattâ Temyiz Mah-
ekmesi Reisliği vazifesi alan arkadaşlar elyevm 
mevcuttur. Binaenaleyh, adlî kazada; vazife alan, 
müstakil bir uzuv olan adlî kaza organında mes
lek sahibi mebus vazife aldığı hailde idari kaza
da, hususi .kanunlar olduğu halde, buna imkân 
olmaması bir tezat teşkil eder. 
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J Kaldı ki, arkadaşlarımızın verdiği takrirde 

yukardaki fıkralarda sayılan vasıfları haiz olup 
da teşriî vazifede iki devre mebusluktan sonra 
mebusluğu nihayete eren arkadaşşlarm Şûrayı 
Devlette vazife alıp almaması meselesi mevzuu-
bahistir. Vekillikten, korgenerallikten, amirallik-
tan tutun da vilâyet muhakemat müdürlükle
rinde, şube müdürlüklerinde muayyen müddet
lerle bulunanların Devlet Şûrasında âza ol
malarını kabul ediyorsunuz da mesleki hukuk
çu olup ta iki devre de mebusluk ettikten sonra 
vazifeye alınabilmesini neden kabul etmiyorsu
nuz? 

Prensip itibariyle adlî kazada buna imkân 
olduğuna göre ya oradan da kaldıralım yahut ta 
burada da kabul edelim. Mesele kaza organında 
mebusun vazife alıp almaması meselesidir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ İZZET 

AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, sözcü ar
kadaşım etraflıca izah etmiş bulunmaktadır, 
benim ilâve edeceğim husus şu olacaktır. Teşriî or
ganla kaza organını birbirinden tamamen ayır
mak lâzımdır. Demokrasilerde teşriî organda 
muhtelif partiler ahzi mevki eder. Ekseriyet 
partisi kendi partisi mensubu olan şahısları bir 
siyasi tesir altında seçmeye meyyaldir. 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Bugün yapılmıyor mu? 

İZZET AKÇAL (Devamla) —. Müsaade 
ederseniz izah edeceğim. 

Şûrayı Devlet bir kaza organıdır. Buraya 
I alınacak şahıslar politikadan uzak, onun tesir

lerine tâbi olmıyan bilgili ve tecrübeli, taraf
sız şahıslar olması lâzımdır. Bir partinin adamı, 
bir partinin mensubu Şûrayı Devlete alınma
malıdır. Şimdi biz bu yolu genişletecek olur
sak... 

İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Esasen 
genişletmişiz. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Ben İlhan 
Beyefendinin anladıkları şekilde bir mütalâa 
dermeyan etmedim. 

İlhan Beyefendinin anladığı gibi ikinci 
maddedeki şartların cümlesini haizse mesele yok
tur, seçilebilir. Yüksek mektepten mezun, 42 ya
şını doldurmuş umumi müfettişlik yapmış, elçi
lik, valilik, birinci sınıf hâkimlik yapmış bir 
şahıs mebustur. Elbetteki Şûrayı Devlet âzası 

I seçilebilir. 
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HÜSEYİN ORTAKCIOÖLU (Çorum) — 

Ama elçilik, umum müdürlük yapmamıştır. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Yüksek mek

tep mezunudur veya profesördür, mebus olmuş
tur. Bilâhara mebusluktan çekilmiş bulunmak
tadır ama diğer şartları haizdir. Mutlaka seçi
lebilir, çünkü o hakkı haizdir. Müsteşarlıkta, 
valiliklerde bulunmuş, Temyiz Mahkemesi reis 
ve âzalıklarmda bulunmuş veya Temyiz Mahke
mesine seçilme hakkını kazanmış birinci suni 
hâkim, umum müdür. Elbette ki, bu vazifelerden 
gelmiş, iseler elbetteki 'bunların da Şûrayı 
Devlet âza ve reisi olmaları için mâni yoktur. 
Eğer böyle değil de 30 lira aslî maaşlı bir hâ
kim muavini veya 35 lira aslî maaşlı bir hükü
met doktoru ise ve bu gibi bir şahıs iki devre, 
8 sene mebusluk yaptıktan sonra Şûrayı Dev
lete seçilmek için adaylığım koyacak olursa 
veya hükümet aday göstermek isterse kanunla 
buna imkân vermemek lâzımdır. 

İLHAN SÎPAHÎOĞLU (İzmir) — Ya vekil 
olursa, sefir olursa İzzet Bey. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Eski kanundu 
vardı. Hemen bütün Şûrayı Devlet müessesesi
ni kabul etmiş- memleketlerde vekillere bu hak 
verilmekte olduğundan dolayı vekilleri gene 
burada ipka etmiş bulunduk. Sebebi budur. 
Onların da çıkarılmaları teklif ve kabul edilir
se sözümüz yoktur. Umumi kazada hâkimlere 
mebusluk yaptıktan sonra tekrar mesleklerinde 
çalışma imkânı verilmektedir. 

Hukuk mezunu olmuş, fakat hâkimlik, avukat
lık yapmamış, müracaat ediyor, beni bir hâ
kimliğe tâyin edin diye; buna kanun müsait 
değildir. Evvelâ stajını yap ondan sonra hâ
kim muavinliğine tâyin ederim diye cevap ve
rilir. Tatbikat bu yoldadır. Senelerce hâkimlik 
yaptıktan sonra mebus olmuşsa, birinci sınıf 
hâkimliğe geçtikten sonra mebus olmuş, bir sene 
mebusluk yapmış, ayrılmış sa, o zaman mer'i 
kanuna ve bu lâyihaya göre namzetliğini koy
ması imkânı vardır. Biz bunu kabul ediyoruz, 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Ömer Erzurumluoğlu. 
ÖMER ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — 

Çok muhterem arkadaşlar; muhterem encümen 
reisi evvelâ işin politik mahiyetine dokunmak 
istedi. Bendeniz muhterem encümen reisine ge
çen devre burada başımızdan bilfiil geçen bir 
hâdisevi izah edersem her halde arkadaşlarımı-
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zm encümen teklifi ve bilhassa encümen maz
bata muharririnin konuşması üzerindeki tered
dütlerini tashih ve izah etmiş olacağım. Geçen 
devre 1954 seçiminde mebus olmıyan bir arka
daşımızı Şûrayı Devlet âzası namzedi olarak ka
bul ettiğimiz zaman; hattâ ne Hükümet, ne de 
başka bir makam namzet göstermediği halde 
doğrudan doğruya burada namzet gösterdik. 
Bu arkadaşın politik durumu yok mu idi? Şimdi 
burada içimizden bir arkadaş Devlet Şûrası 
Reisliğine ayrılsa, ona olamazsın, senin politik 
durumun var, bir partiye mensupsun diyebilir 
iniyiz? Bu bir. 

İkincisi, bilhassa yüksek tahsil mezunu olan 
bir arkadaş evvelâ 35 lira maaşla işe başlar. 23, 
24 yaşındadır. Halbuki asgari mebusluk yaş 
haddi 31 dir. Bu arkadaşın her halde vatan 
hizmetinde 7 - 8 senelik bir hizmeti sebk etmiş 
demektir. 

Üçüncü mesele, vekiller meselesidir. Vekil
lerin durumu bugün nedir? Sonra yaş haddi me
selesi. Bunu arkadaşlar tasrih ettiler. Yaşının 
40 i bulması hususu belki doğru, kabul edile
bilir. Olgunlaşması düşünülebilir. Yüksek tah
sil mevzuu olan ve Devlet memuriyeti yapan 
bir arkadaş iki devre de teşriî vazife ifa ediyor. 
Bugün çıkarmakta olduğumuz kanun üzerinde 
dahi tasarruf etme salâhiyetini haiz oluyor. Şim
di, iki devre mebusluk yapmış, hukuktan, ni-
zamnanfeden, talimatnameden anlıyan, Şûrayi 
Devlete âza ve reis seçiminde takdir hakkını 
kullanmış ve 40 yaşını doldurmuş bulunan bir 
arkadaşa, tatbikattan gelmiş, yüksek tahsil me
zunu bir arkadaşa bu hakkı vermekte, encümen 
M. M. arkadaşımızın mütalâasına göre, hiçbir 
mahzur görmemekteyim. Her halde encümenin 
bunu kabul edeceğini zannetmekteyim. 

Binaenaleyh takriri, yüksek tahsil görmüş 
olmak, iki devre mebusluk yapmış olmak ve 
yaşı da 40 dan aşağı olmamak kayıt ve şartiyle 
kabul etmekte hiçbir mahzur yoktur. 

REİS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Çok muhterem 

arkadaşlar, muhtelif arkadaşlarımızın beyanla
rını dinlemiş bulunuyorsunuz, herkesin kanaati 
muhteremdir. Bendeniz encümen sözcüsü arkada
şımın fikrine iştirak ettiğimi beyanla söze baş
lıyorum. 

İki devre mebusluk yapmak, Şûrayi Devlete 
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âza seçilmek hakkını vermesi bugün de, yarın da 
asla doğru olmaz. (Bravo sesleri). Hattâ burada 
Hükümetin teklifinde valilik, umumi müfettiş
lik, elçilik kaydı varken, muvakkat encümen va
liliği kaldırmak suretiyle vekilliği almıştır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) 
— Hayır, bahsettiğiniz tabı hatasıdır. 

AGÂH EROZAıNf (Devamla) — Güzel, ben 
vekilliği de müsaadenizlo çıkarmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Şûrayi Devlet âzası 
olabilmek için muayyen vasıflar tadad edildik
ten sonra bu vasıflara malik bulunan her ar
kadaşın Şûrayi Devlet âzası olması mümkündür. 
Sadece iki devre mebusluk yapmış olan yüksek 
tahsil mezununun Şûrayi Devlete âza olabilmesi 
kaydı doğru olamaz. En ufak bir ihtimal dahi 
olsa, bitaraflık bakımından siyasi bir adamın 
siyasi hayattan ayrılır ayrılmaz bundan istifa
de ederek Şûrayi Devlet âzası olmasına yol aç
mak asla doğru değildir, arkadaşlar, Encümen 
sözcüsüne iştirak ediyorum. Vasfı müsait ise 
Şûrayi Devlet âzası olsun. Fakat 2 devre veya
hut bir devre mebusluk yapana böyle bir hak 
tanımak suretiyle bu yola gidilmesi üzerinde 
saatlerce konuşmak mümkündür. Bu müdafaa 
edilemez, doğru değildir reddini rica ederim. 
(Alkışlar). 

REİS — Kifayeti müzakere takriri var oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederiz. 
Samsun Trabzon 

Nüzhet Ulusoy S. Zeki Ramoğlu 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
2 nci maddenin (A) fıkrasının kaldırılmasını 

teklif ederim. 
İzin ir 

, İlhan Sipahioğlıı 
REİS — Efendim, takrirlerden evvel encümene 

bir şey sormak istiyorum. Hükümet t n sarısında 
(A) fıkrasında «valilik» diyor, öbüründe (ve-
killik) diyor bir yanlışlık olmasın? 

Nusret Kirişeioğlu, buyurun. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN (M. M. NUSRET 

RİRİŞCÎOĞLU (Sakarya) — Efendim; (A) 
fıkrası Hükümet metninde vekillik' şeklinde idi, 
fakat bir tabı hatası olarak valilik yazılmış. 
Valilik aşağıda (D) fıkrasında esasen mevcut
tur. (Müsteşarlıkta, valilikte bulunmuş...) di
yor. Eski kanunda umumi müfettişlik ve vekil
lik kaydı vardır, bu fıkralar tadil edilmemiştir. 
Bu (A) fıkrasının tayyı hakkındaki teklife en
cümen olarak iştirak etmemekteyiz. Umumi 
müfettişlik veya vekillik yapmış olanların ma
lûmatından Devlet Şûrası istifade edebilir, 
Umumi müfettişlik bugün yoktur, fakat umumi 
müfettişlik vazifesini fiilen yapmış zevat ha
yatta bulunabilir. 

RElS — Takrirleri okuyoruz: 
(Yozgad mebusları Numan Kurban ve Mahmut 

Ataman'm takrirleri tekrar okundu.) 

Yüksek Reisliğe 
2 devre mebusluk yapmış olanlardan yaşı 

Ikırkı geçmiş olmak ve yüksek tahsilli olmak 
şartiyle bu gibilerin Şûrayı Devlet âzası olma
larını sağlamak: için maddeye bunun da ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

Siird Siird 
S. Bedük M. Daim Süalp 

Yozgad 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

(İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun takriri 
tekrar okundu.)! 

REİS — Birinci takrir sahibi Mahmut Ata
man ikinci takrire iltihak ediyor. Şu hale göre, 
ikinci maddenin (A) fıkrasının kaldırılmasını 
tazammun eden takriri dikkatinize arz ediyorum. 
(Olmadı sesleri) ikinci maddenin (A) fıkrası; 
vekillik umumi müfettişlik, elçilik etmiş olan
lara aittir. Takrir bu fıkranın tayyını istiyor. 
Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri). Efen
dim, takrir vekillik, umum müfettişlik, elçilik 
etmiş olanları istihdaf eden (A) fıkrasına ait
tir. Binaenaleyh, bu fıkranın tayyını tazam
mun eden takriri reylerinize arz ediyorum, dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir dikkate alınmıştır. 

Encümenin bir mütalâası var mı efendim"' 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KİRİŞUİOÖLU (Sakarya) ~ Efendim, dikkate 
alındığına göre encümene verilmesi lâzımgelir. 

REİS — O halde dikkate alınan takrir encü-
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mene verilmiştir. Okunan diğer bir takrir, iki 
devre mebusluk etnıiş olanların, yaş ve tahsil 
kayıtları ile Şûrayı Devlete âza olmasını tazam
mum. etmektedir. Bu takririn dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Takrir nazara 
alınmamıştır. 

İkinci madde dikkate alman takrirle bir
likte encümene verilmiştir. 

Madde 4. — Şûrayı Devlet âzası arasından 
reisin intihabedeceği bir zat umumi kâtiplik va
zifesini görür. 

Umumi Kâtip, reisin tevdi edeceği idare ve 
yazı işlerine bakar. 

Umumi Kâtip, dâva daireleri ile dâva daire
leri umumi heyetine iştirak edemez. 

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

Madde 5. — Şûrayı Devlette bakılacak dâ
valar hakkında hukuk bakımından işin durumu
nu belirtmekle vazifeli bir Başkamın Sözcüsü ile 
kadroda gösterilen sayıda kanun sözcüsü bulu
nur. Kanun sözcüleri, muavinlerde aranılan ev
safı haiz olmak üzere Şûrayı Devlet Birinci Reisi
nin teklifi, Başvekilin kararı ve Reisicumhurun 
tasdiki ile tâyin olunur. Kanun sözcüleri, düşün
celerini bildirmekte tamamen serbesttirler. Dâva 
dosyaları kendilerine Başkanım Sözcüsü tarafın
dan dağıtılır. 

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

Efendim; Riyasetin encümenden bir suali var; 
ikinci maddeyi müzakere edip burada bir karara 
varacak mısınız! Eğer bu hususta bir karara va-
ramıyacaksanız diğer maddelerin müzakeresinde 
bir f aide yoktur. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
RİRÎŞCİO&LU (Sakarya) — Maddeyi müzakere 
edip getireceğiz. 

REİS — O halde diğer maddeyi okutuyo
rum. 

Madde 7. — Şûrayı Devlette, Birinci Reis ta
rafından intihabedilecek bir daire reisi ile bir 
azadan ve Umumi ^Câtipten müteşekkil İdare Ko
misyonu kurulur. 

Komisyona daire reisi, reislik eder ve komis
yon tam sayıyla toplanır ve ekseriyetle karar 
verir. 
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Başmuavin ile muavinler ve kanun sözcüleri 

idare komisyonu tarafından intihabedilir. 
İdare Komisyonu, bütün memurlar hakkında 

disiplin cezası tertibeder ve Birinci Reisin ha
vale ettiği işler hakkında mütalâasını bildirir. 

İdare Komisyonu reis ve azasının eksik ol
ması halinde Birinci Reis tarafından intihabedi
lecek başka bir daire reis ve âzası ile eksik ta
mamlanır. 

İdare Komisyonunun disiplin cezalarına dair 
verdiği karar aleyhine ilgililer tarafından teb
liğ tarihinden başlıyarak yedi gün içinde ittihaz; 
olunabilir. 

Bu itirazlar Birinci Reisin Reisliği altında 
idare komisyonuna iştirak etmemiş olan diğer 
daire reislerinden müteşekkil Divanda incelene
rek karara bağlanır. Karar nisabı beştir. 

Reisler Divanının kararları katı olup buna 
karşı idari dâva açılamaz. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Şûrayı Devletin idari işler» 
ait vazifeleri Birinci, İkinci, Üçüncü ve Doku
zuncu dairelerde görülür. 

REİS -— Söz istiyen? Yok. Reylerinize aıv. 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Birinci Daire •. 
A) Hükümet tarafından ihzar ve tevdi edi

len kanun lâyihalarım, 
B) Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 

maddesinde yazılı nizamname lâyihalarau ve 
tefsirlerini, 

C) İdari makamlar arasında vazife ve 
salâhiyetten doğan ihtilâflan. 

Karara bağlar. 
REİS — Söz istiyen! Yok. Reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İkinci Daire : 
A) Dahiliye Vekâleti ile ilgili işleri, 
B) İller İdaresi ve tdarei Umumiyei Vi-

lâyat kanunları gereğince doğrudan doğruya 
veya itiraz yoliyle Şûrayı Devlete verilecek 
işleri, 

C) Birinci derecede disiplin cezası veril
mesi Şûrayı Devlete ait işleri, 
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D) Memurların muhakemesi ile ilgili ka

nunlar hükümlerine göre Şûrayı Devlete gele
cek işleri, 

Karara bağlar. 
REİS — Söz istiyen? Yok. Reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Üçüncü Daire : 
A) Nafıa imtiyazları ile madenlerin imtiya

za bağlanması ve maden imtiyazlarının bozul
ması işlerini, 

B) Miktarı on hin lirayı geçen dâvalardan 
ve icra işlerinden ve alehte neticelenen dâvala
rın daha yüksek bir derecede bakılmasını iste
mekten vazgeçilmesi, hukuk işlerine ilişkin an
laşmazlıkların sulh yoliyle çözülmesi ve anlaş
malarla mukavele değişiklikleri hakkındaki tek
lifleri ve diğer hususlara mütaallik kanuni mü
talâa taleplerini, 

C) Şûrayı Devletten istişari mahiyette tet
kik edilmek ve mütalâa beyan olunmak üzere 
Başvekâletten gönderilecek veya havale edilecek 
işleri, 

D) 6830 sayılı İstimlâk Kanunu ile verilen 
vazifeyi karara bağlar. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Dokuzuncu Daire : 
A) Belediye Kanunu ile Şûrayı Devlete ve

rilip idari dâvaya mevzu olmıyan işleri, 
B) 6761 numaralı Toplantılar ve gösteri yü

rüyüşleri Kanunu gereğince Şûrayı Devlete 
gelen cemiyet nizamname ve sözleşmeleriyle 
tadillerin tetkik ve tasdiki işlerini, 

C) Cemiyetlerin, umumi menfaatlere ha
dim cemiyetlerden sayılması için Hükümetçe 
yapılacak teklifleri, 

D) Diğer dairelerin vazifeleri dışında ka
lan işleri karara bağlar. 

REÎS — Söz istiyen? Yok. Reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Şûrayı Devlet idari dairele
rinin içtima ve müzakere nisabı beştir. Nok
san vukuunda diğer idari dairelerden alınacak 
âza ile bu noksan tamamlanır. 

îdari dairelerin işlerinde birbirine nazaran 
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nispetsizlik görülürse birinci reis, dairelerden 
her hangi birine ait bir kısım işleri diğer daire
lere verebilir. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Umumi Heyet : 
A) İmtiyaz mukavele ve şartnamelerini, 
B) Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 

maddesinde yazılı nizamname lâyihalarını ve 
tefsirlerini, 

C) özel kanunlarında Şûrayı Devlet Umu
mi Heyetinde görüşüleceği yazılı olan işleri, 

D) Yukarda yazılı işlerden başka idari da
irelerden çıkan kararlardan Şûrayı Devlet Bi
rinci Reisinin havale edeceği işleri, 

Karara bağlar. 
îdari dairelerin birinden çıkıp Umumi He

yetçe karara bağlanmamış işler ilgili vekâletin 
isteği üzerine de Umumi Heyetçe incelenerek 
karara bağlanır. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Umumi Heyet Şûrayı Devlet 
Reisinin reisliği altında toplanır. Reis bulun
madığı takdirde daire reislerinin reisliğe inti-
habedilmeleri itibariyle kıdemlisi reise vekâlet 
eder. 

Umumi Heyette içtima nisabı, Şûrayı Dev
let daire reis ve azaları ile Umumi Kâtip sayısı 

Kararlar toplantıda bulunanların ekseriye
tiyle verilir, reylerde müsavat halinde Reisin 
bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

İkinci dairece Memurin Muhakematı Kanu
nuna tevfikan birinci derecede ittihaz olunan 
kararların re'sen veya itiraz üzerine tetkiki, di
ğer idari dairelerin reis ve azalarından terekkü-
beden Hususi Heyete aittir. 

Hususi Heyet, bu heyete dâhil olan daire 
reislerinden kıdemli olanının reisliği altında top
lanır. 

İçtima nisabı on birden az olamaz ve kararlar 
çoklukla verilir. 

Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu 
tarafın reyi tercih olunur. 

Memurin muhakematma ait işler görüşülür
ken, önce bu işler hakkında rey vermiş olanlar 
hususi heyette bulunamazlar. 
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REİS — Söz istiyen?. Yok. Reylerinize arz 

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

Madde 21. — Kanuni veya istişari mütalâa
sını bildirmek üzere Şûrayı Devlete gönderilen 
işlerden idari dâvaya mevzu olabileceklerin tet
kik ve karara bağlanmasında, mevzu bakımın
dan vazifeli dâva dairesi reis ve azaları buluna
mazlar. 

REÎS — Söz istiyen?. Yok. Maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — İdari dâvalara dördüncü, be
şinci, altıncı yedinci ve sekizinci dâva daireleri 
ile Dâva Daireleri Umumi Heyetince bakılır. 
Bu daireler ve Dâva Daireleri Umumi Heyeti 
bağımsız mahkeme sıfat ve salâhiyetine sahip
tir. 

Dâva dairelerinin toplantı ve müzakere ni
sabı beştir. Yeter sayıda âza bulunmaz ise 
eksik, onuncu maddeye göre tamamlanır. 

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

Madde 25. — Dâva dairelerinin vazifeleri 
aşağıda gösterilmiştir : 

A) Mahiyeti bakımından Hazineye ait 
(Gümrük ve Muamele, Hayvanlar ve Veraset 
vergileriyle, orman hasılatı) «Resmi hariç» her 
türlü vergi, resim ve tekliflere ait kanun ve ni
zamnamelerin tatbikinden doğan dâvalar Dör
düncü Dairede, 

B) Memurlara ait kanunlarla maaş, teadül, 
emeklilik ve harcırah kanunları hükümlerinin 
tatbikinden doğan dâvalar Beşinci Dairede, 

C) İmar, istimlâk, yıkma ve bunlara müte-
ferri dâvalarla hususi idareler ve belediyeler 
aleyhinde açılıp yedinci dairenin vazifesi dışın
da! kalan diğer dâvalar, vakıf ve öğrenci işleri 
dâvaları Altıncı Dairede, 

D) Bina ve Arazi vergileriyle vilâyet hu
susi idarelerinin diğer vergi ve resimlerinden ve 
Belediye gelirleri Kanunundan doğan ihtilâf
lar, Gümrük ve Gider vergileriyle ithale te-
rettübeden diğtr bütün vergi ve resimleri, Hay
vanlar, Veraset ve İntikal, Orman Hasılat Res
minden ve Âmme alacakları Kanunu tatbikatın
dan doğan ihtilâfları, vergi ihbariyesi sebe-
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biyle açılan ilkramiye dâvaları Yedinci Daire
de, 

E) Sınır ihtilâfları, iskân ve toprak işleri, 
maden, taş ocağı ve ihtilâfları, İş Kanunu ihti
lâfları, askerlerin (harcırah ve emeklilik işleri 
hariç) zatişlerine ait ihtilâflar ile Askerlik 
mükellefiyeti ve Avukatlık kanunları, Ticaret 
ve Sanayi Odalarını ilgilendiren dâvalar ve 
diğer dâva dairelerinin vazifeleri dışında kalan 
bütün idari dâvalar Sekizinci Dairede görülür. 

Ancak dâva daireleri arasındaki işlerde nis
petsizlik görülürse Birinci Reis bir dâva dai
resine ait işlerin bir kısmını diğer dâva daire
lerine verebilir. 

Dâva dairelerindeki işlerin çoğalması tak
dirinde Birinci Reis bu dairelerin işlerinin bir 
kısmını rüyet etmek üzere idari dairelerden 
her hangi birini veya birkaçını bu vazife ile 
tavzih edebileceği gibi lüzumu halinde mü-
rettep bir dâva dairesi de teşkil edebilir. Bu 
takdirde bu Mürettep Dairenin kıdemli âzası 
reislik vazifesi görür. 

Dâvaları rüyet salâhiyeti verilen idari daire 
ile Mürettep Dairenin çalışmalarına katıla
cak azanın onuncu maddenin son fıkrasında ya
zılı tahsil şartlarını haiz bulunması lâzımdır. 

REİS — Söz isteyeni Buyurun Encümen 
Reisi. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ İZZET 
AKÇAL (Rize) — Maddenin (A) bendinde ker-
re içindeki ibareden sonra tırnak içinde «res
mi hariç» ̂  ibaresindeki tırnak kalkacaktır. Tas
hihini rica ederim. 

REİS — Bu tashihle maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Dâva Daireleri Umumi Heyeti, 
Şûrayı Develt Birinci Reisinin Reisliği altın
da dâva daireleri reisleriyle azalarından kurulur. 

Dâva Daireleri Umumi Heyetinin içtima ni
sabı on birdir. İçtimada bulunanlar çift sayıda 
iseler azadan en kıdemsizi toplantıya katıla
maz. Kararlar ekseriyetle verilir. 

Birinci Reis içtimada bulunmadığı zaman 
dâva daireleri reislerinden resiliğe intihap bakı
mından kıdemlisi Umumi Heyete reislik eder. 

Heyetteki noksan, reislik yapan tarafından 
dâva daireleri azalarından tamamlanır. 

REİS — Söz isteyen yok?. Reyinize arz edi-
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yorum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Dâva Dairelerinin veya Dâva 
Daireleri Umumi Heyetinin aynı mahiyetteki 
işlerle ilgili kendi kararları arasında veya bu 
dairelerle Umumi Heyetçe verilen kararlar ara
sında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veya 
birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli 
bulunduğu takdirde Şûrayı Devlet Birinci Reisi
nin talebi veya dâva dairelerinin kararı veya 
Başkanın Sözcüsünün talebi üzerine iş, dâva 
daireleri tam sayısından teşekkül eden Tevhidi 
içtihat Umumi Heyetinde tetkik edilir. Tevhidi 
İçtihat Umumi Heyetinin içtima ve müzakere 
nisabı yirmi beştir. Âza noksanı, kanunun 10 
ncu maddesi hükmü göz önünde tutularak diğer 
dairelerden alınmak suretiyle tamamlanır. Tev
hidi İçtihat Umumi Heyeti, Birinci Reisin Reis
liğinde içtima eder. Bu takdirde en kıdemsiz 
âza Tevlidi İçtihat Umumi Heyetine iştirak et
mez, Birinci Reisin bulunmadığı hallerde 26 
ncı madde hükümleri tatbik olunur. İçtihadın 
birleştirilmesi işlerinde üçte iki çoklukla karar 
verilir. Birinci toplantıda bu nısabolmazsa ikinci 
toplantıda mutlak ekseriyetle karar verilir. 

Bundan sonra çıkacak mümasil işlerde bu 
karara uyulmak mecburidir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen?. Yok. 
Reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Dâva daireleri ile dâva daire
leri umumi heyetinde tetkikat evrak üzerinde 
yapılır. Ancak, iptal dâvaları ile miktarı iki 
bin lirayı aşan vergi, resim ve tazminat dâva
larında iki taraftan birinin yahut kanun söz
cüsünün talebi üzerine duruşma yapılır. Dâva 
daireleri veya dâva daireleri umumi heyeti 
yukardaki kayıtla bağlı olmaksızın açıklamaları 
dinlemek üzere iki tarafı kendiliğinden de 
davet edebilir. 

Duruşma günü, tebliğ olunacak davetiye ile 
taraflara bildirilir. Duruşma açık yapılır. Du
ruşmada taraflar lâyihalarında ileri sürdükleri 
sebep ve delilleri kah ve münakaşa ederler. 

Yeni» delil serd edilmez. 
Duruşmalı işlerde taraflardan hiçbiri gel

mezse tetkikat evrak üzerinde yapılır. Ta 
rafların yalnız birisi gelirse onun vereceği iza
hatın dinlenmesiyle iktifa edilir. 
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J Duruşmada kaiıtin sözeüsünün huzuru şart

tır. 
Tarafların izahatı dinlendikten sonra kanun 

sözcüsü mütalâasını beyan eder. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 

I zikredilen ahvalde duruşmanın gizli olarak icra
sına karar verilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen?. Yok. 
i Reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
I yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Şûrayı Devlet daireleri, her 
yıl Temmuzun 20 sinden Eylülün 5 ine kadar 
çalışmaya ara verir. 

Bu müddet içinde 30 ve 31 nci maddelerde 
yazılı makamlara verilen dâva, arzuhalleri ka
bul edilerek kayıt defterlerine geçirilir. 

Hükümetçe verilecek acele işlerle memurin 
muhakematma ait mevkuflu işlere ve icranın 
durdurulması taleplerine bakmak ve karar ver
mek üzere bir daire reisi ile biri yedek olmak 
üzere beş azadan mürekkep bir Devlet Şûrasu 
dairesi ile lüzumu kadar kanun sözcüsü ve mu
avin çalışmaya devam eder. 

Bu dairenin reisi ve azaları, idari ve dâva 
dairelerinin azaları arasından karma olarak mü
navebe suretiyle Birinci Reis tarafından seçi
lir. 

Şûrayı Develt Reis ve azaları ile Başkanım 
Sözcüsü ve kanun sözcülerinden, başmuavin ve 
muavinlerden başka memurlar çalşmaya ara 
veremezler. 

Kanunda tâyin edilen müddetlerin bitmesi 
bu ara verme zamanına tesadüf ederse bu müd
detler ayrıca, bir karar vermej'-e lüzum kalmak 
sızın ara vermenin sona erdiği günden başlı-
yarak yedi gün uzatılmış sayılır. 

REİS — Söz isteyen? Yok. Reyinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 59. — 3565 sayılı Kanuna bağlı Şu
rayı Devlete ait kadro cetvelinin yerine 4904 
sayılı Kanunla ikame edilen cetveldeki kad
rolara bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde gös
terilen memuriyetler eklenmiş ve mezkûr kad
rolardan 2 sayılı cetvelde yazılı memuriyetler 
çıkarılmış ve 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar L 
cetveline alınmıştır. 

REİS — Söz isteyen? Yok. Reyinize arz edi 
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
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MADDE 2. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet Ka- I 

nununa aşağıda yazılı madde eklenmiştir : 
EK MADDE : Şûrayı Devlete verilen da

va arzuhallerinin tebliğ işlerini yapmak ve bu 
arzuhalleri tebligata fâbi tutulmadan evvel tet
kik etmek üzere bir başmuavin reisliği altında 
lüzumu kadar muavin ve memurdan mürekkep 
bir (Tetkik ve Tebliğ Heyeti) teşkil olunur. Bu 
heyetin kimlerden terekkübedeeeği, Birinci Reis 
tarafından belirtilir. Heyet dâva arzuhallerini, 
aşağıda yazılı noktalardan sırası ile tetkik eder. 

1. Ehliyet, 
2. Vazife, 
3. Merci tecavüzü, 
4. Ayrı ayrı karar ve muameleler aleyhine 

bir arzhual ile dâvanın açılmış olup olmadığı 
veya arzuhalin kanuni şartlara: uygun bulunup 
bulunmadığı, 

5. Husumet , 
6. Müddet müruru; 
Heyet tarafından dâva arzuhallerinde bu 

noktalardan kanuna a3'kırılık görülürse keyfi
yet bir raporla aidolduğu dâva dairesine veya 
Dâva Daireleri Umumi Heyetine gönderilir. 4 
numaralı bentte yazılı hususlardan dolayı ar
zuhal reddolunursa davacı bu ret kararının 
tebliği tarihinden itibaren bu arzuhalini 10 gün 
içinde düzelterek yenilemediği tekdirde, dâva 
açılmamış sayılır. Arzuhalin kanuni şartlara uy
gun bulunmaması yüzünden reddi halinde ye
ni aruzhal harca tâbi tutulmaz. 

Merci tecavüz edilerek Şûrayı Devlete dâva 
açılmış bulunduğu takdirde, dâva evrakı »alâ
kalı mercie tevdi olunur; bu takdirde Şûrayı 
Devlete müracaat tarihi, alâkalı mercilere mü
racaat tarihi olarak kabul edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyeni Yok. 
Reyinize arz ezdiyorum : Kabul ^denler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Şûrayı Devlet Kanununun 
28 nci maddesi meriyetten kaldırılmıştır. 

REÎS — Söz isteyen yok... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Yeni Daireler 
kuruluncaya kadar, eski Dairelerin (ve Umumi 
Heyetlerin) vazifeleri devam eder. 

REÎS — Söz isteyen yok. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyuurn encümen. 
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REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ İZZET 

AKÇAL (Rize) — îkinci maddenin (A) bendi
nin çıkarılması yolunda vâki teklifi komisyonu
muz ekseriyetle kabul etmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple (B) bendi (A) bendi olacak ve diğer 
bentler teselsül edecektir. (G) bendi kaldırılmış 
olacak. 

REÎS — Yapılan tadile göre maddeyi tekrar 
okuyoruz. 

Madde 2. — Şûrayı Devlet Reisi, daire re
isleri ve azaları, yüksek mektep veya fakülteler
den mezun ve kırk yaşını ikmal etmiş olup da, 

A) Tuğgeneral, Tuğamiral ve daha yüksek 
rütbeyi ihraz eylemiş, 

B) Fakülte veya yüksek mekteplerde pro
fesörlük etmiş, 

C) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu
lunmuş, 

D) Temyiz Mahkemesi Reis ve âzalıklarm-
da bulunmuş, yahut bu memuriyetlere kanunen 
istihkak kazanmış, 

E) Vilâyetlerde en az üç sene memuriyet
te bulunduktan sonra merkez daireleri umum 
müdürlüklerinde veya o derecedeki memuriyetler
de yahut hukuk müşavirliklerinde hizmet etmiş, 

P) Şûrayı Devlette Başmuavinlik, 1 nci 
sınıf muavinlikle bu derecelerdeki kanun sözcü
lüğünde en az 3 sene bulunup 3 ncü derece ma
aşını müktesep hak olarak almış, 

îlim, ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz etmiş 
zevat arasından Büyük Millet Meclisince seçilir. 

REÎS — Encümenin tadil ettiği şekilde mad
deyi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 
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REİS — Usul hakkında mı? Buy urun Şemsi | 

Ağaoğlu. 
ŞEMSİ AĞAOĞLU (MUŞ) — Muhterem ar

kadaşlarım, gündemi tetkik ettim. Bunlar içinde 
altı, yedi tane af teklifi vardır. Bunlar Arzuhal 
ve Adliye encümenlerinden çıkmıştır. Muhakkak 
ki, çok zamandan beri bu encümenlerde tetkik 
edilmiştir. Af sahipleri neticeyi heyecanla bekle
mektedirler. Biz ise tatile gitmek üzereyiz. Ekse
riyetin bulunmaması ihtimali vardır, bunların 
müstaceliyetle görüşülmesini teklif ediyorum. 

REÎS — Müsaade eder misiniz? Daha evvel 
verilmiş bir teklif var. Ondan sonra öbür takriri 
reye koyacağım. 

17. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulma
sına dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/101) (1) 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Gündeme alınmış bulunan Sosyal Hizmetler 

Enstitüsü kurulmasına dair kanun lâyihası mem
leketin pek büyük ve giderilmesinde geç kalınmış 
bir ilıtiyacına cevap verecektir. Bu lâyihanın 
takdimen ve müstaceliyetle müzakere ve intacına 
emir ve müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

RE IS — Takdimen görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklif edilmektedir. Müstaceliye
ti kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Ensti
tüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsü
nün vazifeleri şunlardır : 

a) Yoksullar arasında tetkikler yaparak 
yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştırmak 
ve bunlara yapılacak sosyal hizmetlerin şekil 
ve nev'ini tesbit etmek; fertlerin sosyal irıti-

(1) 334 S. Sayılı 'matbua zaptın sonundadır. 
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haksızlıklarını izaleye ve toplum kalkınmasını 
temine yarıyacak tedbirleri araştırmak; 

b) Gerek normal ve gerekse akılca veya 
bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki 
çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların 
bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesine 
ait sosyal hizmetleri programlamak ve tatbiki 
için alâkalı Devlet makamlariyle sair teşekkül
lere ve hayır cemiyetlerine bildirmek; 

c) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin 
tıbbi mahiyetteki bakım, tedavi ve korunma-
lariyle alâkalı bulunan sosyal, psikolojik, peda
gojik ve ekonomik hususlara ait bilgi ve müta
lâaları ilgili makam, teşekkül ve tesislere bil
dirmek ; 

d) Resmî ve hususi rehabilitasyon mües
seselerini murakabe etmek ve çalışma program
larını tanzim ve iş birliği-yapmalarma yardım 
etmek; 

e) Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hu
susi idareler ve belediyeler ve her nevi sosyal 
yardım işleriyle alâkalı müessese ve teşekkül
lerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete 
ait müessese ve kurumlar, hayır cemiyetleri ve 
hususi kanunlarla kurulmuş bankalar arasında 
sosyal hizmetler sahasında iş birliği sağlıyacak 
olan esasları araştırmak ve bunları tatbika el
verişli şekilde tesbit etmek; 

f) Cemiyetler Kanununa göre kurulan umu
mi menfaatlere hadim ve her nevi hayır ve 
yardım cemiyetlerinin sosyal hizmetler sahasın
daki faaliyetlerini kaordine etmek, iş birliğini 
ve ahenkli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, 
bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları tah-
sinatın verimli ve mahalline masruf olmasını te
min etmek maksadiyle mütalâada bulunmak; 

g) Memleketimizde ve diğer memleketler
de mevcut sosyal, hizmetler mevzuatını inceli-
yerek bu husustaki teknik, idari ve istatistik 
malûmatı toplamak, anket ve etüdler yaparak 
memleket ölçüsündeki sosyal hizmetler mevzua
tının mesnetlerini hazırlamak ve sosyal hizme
tin gaye, fayda ve şümulünü umumi efkâra 
tanıtacak neşriyat ve faaliyetlerde bulunmak; 

h) Yukardaki bentlerde belirtilen çeşitli 
vazifeleri yerine getirecek ve bunların öğreti
mini sağlıyacak sosyal hizmetler mütehassısla-
riyie sosyal yardımcıları yetiştirmeye mahsus 
yüksek ve orta dereceli öğretim yapmak üzere 
bir Sosyal Hizmetler Akademisi tesis etmek. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. I 

Reye arz ediyorum Kabul edenler... Etmiy en- I 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü
nün faaliyeti hakkında Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletine gerek bu hususta, gerek 
muvafık görülen sosyal hizmet mevzularında 
mütalâda bulunmak üzere bir sosyal hizmetler 
danışma konseyi kurulmuştur. Konseyin Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekâletinin tasvibine 
iktiran eden kararları enstitünün çalışmaların
da göz önünde tutulur. 

Konsey senede bir defa toplanarak âzami beş 
günde işini bitirir, konsey görülen lüzum üze
rine Sıhhai ve içtimai Muavenet Vekili tarafın
dan fevkalâde olarak da toplantıya çağrılabilir. 

Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekilinin veya onun ten-
sibedeeeği bir zatın riyaseti altında toplanır ve 
kararlar ekseriyetle verilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Müste
şarı, Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürü, Sos
yal Hizmetler Akademisi Müdürü ile Adliye, 
Millî Müdafaa, Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç
timai Muavenet, Gümrük ve inhisarlar, Ziraat, 
Münakalât, Çalışma, Sanayi ve imar ve iskân 
Vekâletleri, Vakıflar Umum Müdürlüğü, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdür
lüğü, işçi Sigortaları Umum Müdürlüğü, iş 
ve işçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü, Tür
kiye Kızılay Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Ulusal Verem Savaş Derneği ve Yardım 
Sevenler Derneğinin Konseye gönderecekleri bi
rer temsilci Konseyin tabiî azalarıdır. 

Hayır cemiyetlerinin çoğalması ve inkişafı 
halinde bunlardan münferiden veya müçtemian 
hangilerinin temsilcilerinin âza olarak alınacağı, 
konseyin tensibi ile Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekili tarafından tesbit olunur. 

Sosyal hizmetler sahasındaki malûmat ve fa
aliyetiyle tanınmış zevattan dört kişi Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekili tarafından müntehap 
âza olarak Konseye seçilir. Müntehap azanın 
seçimi üç yılda bir tekrarlanır. Bunların yeni
den seçilmeleri caizdir. 

RElS — Söz istiyen? Yok. Reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Sosyal hizmetler danışma kon- j 
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•şeyi azalarına her toplantı devresine mahsus ol
mak üzere her sene Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti bütçesine konulacak tahsisattan bir hu
zur hakkı verilir. Ankara dışından gelen azanın 
harcırahları 6245 sayılı Kanunun hükümlerine 
göre ödenir. 

RElS — Söz istiyen? Yok. Reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
bir müdür idaresinde bir müşavir ile Umumi 
Sosyal Hizmetler, Tıbbi Sosyal Hizmetler, Şos 
yal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve ista
tistik şubelerinden ve Sosyal Hizmetler Akade
misinden teşekkül eder. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Müdür, Enstitünün idari, 
teknik ve akademik faaliyetleriyle sair hususlar
da âmiridir. 

Müşavir, Enstitünün teknik ve akademik fa
aliyetleri hakkında Müdürün yardımcısıdır. Mü
dür icabında, şubelerle akademik çalışmalarını 
tanzim hususunda müşaviri vazifelendirebilir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Umumi sosyal hizmetler şube
si sosyal hizmetler mefrumuna giren bilcümle fa
aliyetleri, yurdun sosyal ve ekonomik bünye ve 
imkânları bakımından tetkik ederek gerekli tek
lifleri yapar. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabıü edilmiştir. 

MADDE 7. — Tıbbi sosyal hizmetler şubesi, 
sosyal hizmetlerin koruyucu, terbiye ve teda
vi edici tıbbi sosyal cephelerini (Sosyal intibak
sızlıklarını giderme rehabilitasyon ve saire gibi) 
ihtisas bakımından tetkik ve bunların memleket
te tatbikine dair olan esasları vaz'eder. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sosyal Hizmetler Etüd, Do
kümantasyon ve istatistik Şubesi, sosyal hiz-
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metlerin koordinasyonuna, ifasına ve teşkilât
landırılmasına elverişli olmak üzere memlekette 
mevcut mevzuatı tetkik ederek gerekli teklifler
de bulunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sosyal Hizmetler Akademisi, 
sosyal hizmetler mütehassısları ve sosyal hizmet 
yardımcılarını yetiştirmek üzere yüksek ve orta 
ihtisas derecesinde nazari ve amelî sosyal hizmet 
tedrisatını doğrudan doğruya veya üniversite va-
sıtasiyle yaptırır. Sosyal hizmet mütehassısı ye
tiştirerek mütehassıs diploması verecek yüksek öğ
retim kısmı bir üniversite bünyesinde fakülte ve
ya yüksek okul veya ayrı ihtisas şubesi halinde 
teşkilâtlandırılmak üzere Sıhhat ve îçtmai Mua
venet, Maarif Vekaletleriyle üniversite arasında 
müşterek karara varılarak iş birliği yapılır. 

Akademinin, lise ayarında orta uzman yetiş
tirip sosyal yardımcı diploması veren orta kıs
mının öğretim süresi üç. yıl olup sosyal yardımcı 
yetiştirir. Bu kısma ortaokullarla orta dereceli 
meslek okulları ve ilk Öğretmen okulları mezun
ları kabul edilir. 

Akademi sosyal hizmet sahasında çalışmakta 
olanları, gerekli ilmî seviyeye ulaştırmak üzere, 
muhtelif kurslar tertibederek kurs mezunlarına 
sertifika verir. 

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

MADDE 10. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
Müdürü, Müşaviri, şube müdürleri ve Sosyal Hiz
metler Akademisi Müdürü; Sosyal Hizmetler 
Akademisi yüksek kısmından veya muadili yaban
cı memleketler müesseselerinden mezun olanlar
dan vo bu vasıfta eleman bulunmadığı takdirde 
üniversite Tıp, Hukuk ve Siyasal Bilgiler ve İk
tisat fakülteleriyle Yüksek öğretmen Okulu me
zunlarından olup sosyal ilim ve hizmetler saha
sında faaliyet ve ncşriyatiyle tanınmış kimseler 
arasından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tince seçilerek tâyin olunur. 

Yukarda zikredilen memuriyetlere tâyin edi
leceklerin Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyan
ca veya îspanyolcadan birine hakkiyle vâkıf ol
maları şarttır. 

REİS — Nuriye Pınar. 

NURİYE PINAR (İzmir) — Efendim, ka
nunun başlığında sosyal hizmetler denilmekte, 
maddelerde ise akademi kelimesi geçmektedir. 
Akademi ve sosyal hizmetlerin ne maksatla kul
lanıldığının encümen tarafından izah edilmesini 
rica ede'eeğim. 

SIHHAT VE İÇTİM Al MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ K1RDAR (istanbul) — Akademi, 
hizmet için adam yetiştiren bir müessesedir, ens
titü hizmet eden müessesedir. Farkı budur. 

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

MADDE 11. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü
nün idari, teknik ve akademik faaliyetleriyle sair 
hususları ve sosyal yardım merkezlerinyı çalışma 
şekli ve idari işleri ve Akademinin yüksek ve or
ta kısımları mezunlariyle kurs mezunlarının is
tihdam tarzları, vazife ve salâhiyet sahaları bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (i) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti kısmına bu 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, unvan ve 
adedleri yazılı kadrolar eklenmiştir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 

— 768 — 



1 : 80 İ2.6 
ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

18. — İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 
Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinde zikredilen suçlaın işliyen §oför ve 
sürücülerin affına dair kanun teklifi ve Adliye 
Encümni mazbatası (2/280) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Trafik suçlarının affına dair kanun teklifi

nin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen diğer 
işlere takdimen ve müstaceliyetle müzakere edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Adliye Encümeni M. J\T. 
Balıkesir 

Yacid Asena 

MUHÎDDÎN ÖZKEFELÎ (Kütahya) — Söz 
istiyorum, takrir aleyhinde. 

REÎS — Buyurun, Muhittin ÖzkefeJi. 
HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Reis Boy, 

Adliye Vekili yok. Encümen de yok. (Encümen 
burada sesleri) 

REÎS — Efendim, müzakereye devam ediyo
ruz. Gündemde vardır. 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlar, Riyaset Divanı müzake
reye devam ediyoruz, buyuruyorlar. Müzakereye 
devam edilmesini arzu ediyoruz ama bir İçtü
züğümüz vardır. Şu anda Adliye Vekili yok. 

Adam öldürmüş, hapse girmiş ve mahkemesi 
devametmekte bulunan veya hüküm giymiş bu
lunan insanların bu fiilleri muvacehesinde Hü
kümetin noktai nazarı nedir? Bunu bilmiyoruz. 
Hükümeti burada dinlemek icabeder. İçtüzüğe 
de riayet icabeder. 

İnsanların ölümüne - belki masum belki değil-
sebebolan ve birçok yuvaları söndüren bu me
sele üzerinde durmak icabeder. Çok rica ediyo
rum, bu şekilde devam edilmesin. 

REİS — Kemal Serdaroğlu. 
KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, bugün otuzu mütecaviz ka
nunu aynı adedde mebus arkadaşlarla çıkardı
ğımız halde 50 bin masum şoförün beklediği bu 
kanuna sıra geldiği anda itirazın neden yapıl
dığını anlıyamıyorum. 

(1) 345 S. Sayılı matbua zaptın sonundachr. 
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(Vekiller yok sesleri) Bâzı arkadaşlarımız 

alâkalı Dahiliye, Adliye ve Nafia Vekillerinin 
burada bulunmadığını söylüyorlar. Encümen bu
radadır. Alâkalı vekil arkadaşların da hazır bu
lunmalarını istirham ediyorum. Tahmin ediyo
rum ki kendileri yukardadır. 

Bu kanunun evvelemirde müstacelen ve tak
dimen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Takdir Heyeti Âliyenindir. Takdi
men müzakeresi talebedilmektedir, reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takdi
men müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sefer Eronat. 

SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, kanunun heyeti umumiyesi üzerinde, 
aha prensipleri üzerinde mâruzâtım yoktur, yal
nız kanunda tenakuz teşkil eden noktalar var
dır, kısaca bunlara temas edeceğim. 

İkinci maddenin son fıkralarında (olmaz) 
yerine (olacak) olacaktır, bu bir. 

İkincisi, 60 ncı maddenin (B) fıkrasında 
(alkollü içkiler kullanmaktan üç defa mahkûmi
yeti kafiyeye mâruz kalmış olan ve elinden 
vesikası alınmış olanlar) affedilmektedir. Üç 
defa alkollü içkiden dolayı mahkûm olmuş, hapis 
cezası kesbi katiyet etmiş, mükerrir vaziyette bir 
adamı affediyoruz. Halbuki uyuşturucu madde
lerden dolayı bir defa mahkûm olmuş bir şahsın 
afla alâkası bulunmuyor. Şimdi bu 3 defa alkollü 
içki kullanmaktan mahkûm olmuş ve kesbi kati
yet etmiş olan bir mahkûmun tekrar otomobille 
karşımıza çıkması demektir. 

Efendim bir noktayı daha arz edeyim. Ka
nun metni içerisinde, bizim Türk Ceza Kanunu
muzda sistem olarak teciller, mahkûmiyeti sabı
kası olanların cezalarına teşmil edilmez. Şimdi 
burada mahkûmiyeti sabıkası, mükerreren mah
kûm dahi olsa bu defa, ele geçmiş bir suçtan do
layı, bu tekerrür nazarı itibara alınmaksızın on

sların hakkındaki ceza da tecil olunmaktadır. 
Şimdi, bunlar kanun hatasıdır. Kanunun bu 

hüviyet içerisinde çıkması ceza nazariyatımızda 
kanunların kabul etmiş olduğu sistemlere uygun 
değildir. Binaenaleyh şu mükerrir olan mahkûmi
yeti sabıkası kesbi katiyet etmiş ve birkaç defa 
adam öldürmüş, elinden vesikası alınmış dahi ol
sa, o şahıs hakkında bir adam öldürmekten veya 
otobüsün çarpması ile 10 adam öldürmekten do
layı mahkûm olduğu cezası tecil olunmaktadır. 
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Şimdi,, geniş yürekle ve temiz vicdanla, Tra- ı 

fik Kanununun yeni çıkması dolayısiyle bir affa 
gidiyoruz. Buna razıyım, af yerinde. Ama mü-
kerrir suçlar işliyen adamların affına nasıl gide
ceksiniz? Bu o demektir ki, meselâ, kanunun 2 nci 
maddesinde, 455 ve 459 ncu maddelere giren fi- | 
illerden bir adam 5 defa mahkûm olsa, Trafik 
Kanunu memleketin her tarafında seyyanen tat
bik edilmiyor, tatbik sahası olan yerler var, ol-
mıyan yerler var. O halde 5 defa ölüme sebebi
yet vermiş, Trafik Kanununun halen tatbik edil-
miyen sahalarda bu adam vazifeye devam etmek
tedir. Bu adam son bir kaza işlemiş buna buyu
run devam ediniz diyorsunuz. Bir şoför vesikası 
istihsal edilirken, bir belediyeden aldığı vesika 
ile başka belediyeler mmtakasmda bu vesika ile 
çalışmaktadır. Kırmızıyı yeşil gören, uzakları 
görmiyen, gözünde hastalığı olan bir kimseye 
bunlar tatbik edilmemektedir. 

Tasavvur buyurun mükerrir surette kaza işle
miş olan bir adam artık bu meslekte durmamalı
dır, bunun cezasını çekmelidir. Bu kazaları baş
ka türlü de önlemeye imkân yoktur. Siz bunu af 
ediyorsunuz, bu doğru değildir. 

Son olarak bir maruzatım daha olacaktır. 
Bir babanın iki oğlu vardır, birine at almış

tır, yedirmiş, giydirmiş, kuşatmıştır. Diğerini de 
aç bırakmıştır. Bu baba âdil bir baba değildir. 
455 ve 459 ncu maddelere, min gayri kasdm vu-
kubulan suçlara da tatbiki doğrudur, kasdı yok
tur. Eğer yapılacaksa kanun memleket için âm 
ve şâmil olmalıdır, bir zümreyi bir şahsı istihdaf 
edemez. Tecil kanunları, af iv kanunları umumi 
olur. Bir sınıf halkın, bir sınıf zümrenin suçunu 
affetmek, aynı kanun maddesi içinde aynı hüvi
yeti taşıyan insanların bir kaza ve kader neticesi 
başına felâket gelmiş olanların cezasının berde
vam olmasını istemek doğru değildir. Bu Meclis 
ki, milletin babası, bu Meclis ki, bu milletin dâ
vasının son yeridir. Nasıl olur da bir zümrenin 
suçunu affederiz de, diğer tarafta bir kaza ve 
kader neticesi başına felâket gelmiş olanların ce
zasını devam ettiririz?.. Adalet müsavat ister. 
Müsavat adaletin en büyük şanıdır. Bu itibarla 
eğer tatbik edilecekse bu 455 ve 459 ncu madde
lere giren bütün vatandaşlara teşmili lâzımdır. 
Bunun bir zümreye tatbiki bu memleket içinde 
bir tebrik mânasını tazammun eder. Vicdanen bu
na asla razı değilim. (Ya orman suçları, sesle
ri) Orman suçları yapanların sanatı mûtadesi j 
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i miydi af yaptığınız zaman?... Orada umumiyet 

vardır. Burada ise hususiyet vardır. Bu ola
maz ve doğru değildir. Eğer umumi af yapacak
sanız ben de razıyım. Naçiz bir arkadaşınız ola
rak benim de vicdanımın kapıları açıktır. Binaen
aleyh, bunun umumi olması lâzımdır, asla hususi 
olamaz. Doktorların yalnız ıskatı ceninden maz
nun olanlarının affı diye bir kanun çıkamıyacağı 
gibi trafik suçları bakımından da yalnız bir züm
reye münhasır olarak kanun çıkarılması doğru 
olamaz. Mahkûm olduğu cezalara rağmen ıslahı 
nefsetmemiş, dikkatsizlik ve teyakkuzsuzluk üze
rinde ısrar eden bir adamı tecile mazhar kılmak, 
bir nevi mükâfattır. Burası mükâfat yeri değil, 
bir atıfet yeridir. Bu atıfet, suçluların kaza ve 
kaderin üzerlerine yüklediği acının tahfifidir. 
Yoksa bahşetmek mânasını tazammun etmez. Bu 
itibarla kanunun, 455 ve 459 ncu maddeleri de 
içine alır, umumiyet ifade eder bir şekilde tan-

I zim etmek gerekir. Mükerrirler istisna edilmeme
lidir, alkollü içkileri kullananlardan üç defa mah
kûm olmuş bulunanların affı doğru değildir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

| REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 

Efendim, ben bir noktayı tavzih için söz almış 
bulunuyorum. 

Adliye Encümeni Reisi yerine Balıkesir Me
busu Vaeid Asena kaydının konulması ve cüm
lenin uzaması sebebiyle ben mazbatada mazbata 
muharriri gibi görünmekteyim. Bu mazbata be
nim değildir. Nitekim ben, Türk Ceza Kanunu
nun 455 nci maddesindeki suçların affına mu-
teriz ve muhalifim. Hem muhalif ve hem de 
bu mazbatanın mazbata muharriri olamayaca
ğımı ifade ediyorum. 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUO&LU (Yoz-
gad) —• Bir mebus, hem mazbata muharriri, hem 
de o lâyihada muhalif olabilir. 

REİS — Hulusi Köymen. 
HULÜSt KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, Sefer Bey arkadaşımızın izahatına 
ben esas itibariyle tamamiyle iştirak ediyorum. 
Şimdi, meslek erbabından her hangi birinin 
meslekini ifa ederken ika etmiş olduğu suçtan 
dolayı tecil veya af yolunda bir kanun çıkar
mak, diğer aynı vasfı hukukide olan suç erba
bını istisna etmek, adaleti tatbik yolunda bir 
ayrılık yaratmakla tamamen eşit bir harekettir. 
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Mesele nedir arkadaşlar? Şoförlerin ve oto 

sürücülerinin tedbirde 'hata, nizamlara riayet
sizlik dolayısiyle işlediği bir suçu cezasız bırak
maktır. Peki ama. tedbirde kusur ve nizamlara 
riayetsizlikten mütevellit bu gibi fiiller yalnız 
şoförler tarafından mı ika ediliyor? işte Üskü
dar faciası... Şu ve bu nizama riayetsizlikten 
dolayı bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet ve
rilmiş olduğu iddiası ortadadır. Bunu istisna 
edip ötekini affa tâbi tutmamız büyük bir ada
letsizlik olur. 

Diğer bir misal, İstanbul'da Küçük yalıda 
bir sinema inhidamı vâki olmuş ve yüzlerce kişi 
ölmüştür. Bu, mütaakhit ve mühendisin tedbirde 
hatasından, meslekî kusurundan doğmadır. Is-
itisna yaratınca bunu da elbette istisna etmek 
iktiza edecekir. 

Biz, eğer bir ölçü almak istiyorsak bütün 
meslek erbabının meslekî faaliyetleri esnasında 
ika etmiş oldukları tedbir ve nizama riayetsiz
likten dağan suçlarını cezadan af veya tecil 
gibi bir kanun çıkarma yoluna gitmiş olmamız 
iktiza edecektir. Binaenaleyh yalnız bir mes
lek erbabına bu affı tahsis etmekte isabet 
olmaz. 

Kaldı ki, şoför vatandaşlarımızı ve otomobil 
•sürücülerini affa mazhar kılmak için ileri sürü
len sebepler şunlardır; bunları bir gözden ge
çirirsek şöyle denildiğini görürüz; Trafik Ka
nunu yenidir, buna tam bir vukuf ve mümarese 
peydah edemedikleri ve bugün bu sebeplerden 
bâzı hataları tabiî olarak işlediği gözönüne alı
nırsa bunların bir defalık affı lâzımgelir demek 
istiyorlar. Peki bilfarz bu kanun çıkarıldı bu
gün çıkan kanun yarın aynı şekilde suç işliyen
leri tecridedeeek mi? Bugün kaza yapanlar var, 
yann da olacak. Çünkü bu şoförlerin halaları, 
kanunun tatbikatı mevzuuna müteallik bir dev
redeki hatalar değildir. Ondan evvel de bele
diye nizamatma riayetsizlik suçlarından dolayı 
tecrim edilecek, ceza görecek. Bu Trafik Ka
nunu tatbikatı bugüne kadar devam ediyor. Bel
ki yarınki gazetelerde de okuyacağız. Bugünkü 
gazetelerde okuduk; her gün 5 - 10 vatandaş 
canını, uzvunu kaybediyor, yoldan hastane
lere sevk ediliyor. 

Trafik Kanununun tatbikinden evvel motor
lu vasıtalara dair kanun çıktığından beri şoför
lerin yaraladıkları veyahut hayatına nihayet ver
dikleri vatandaşların bu güne kadar sayısı Ko-
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re'de şehit düşen veyahut kaybolan vatandaş
ların sayısından üstün bir hadde varmıştır. Şim
di bunu gözönüne alırsak ne lâzım gelir? Bütün 
bu suçları affedelim; artık istediğiniz mübalât-
sızlıkları yapabilirsiniz; istediğiniz gibi hareket 
edin; gelişigüzel hareket edin diye suça mı teş
vik edelim? Yoksa vatandaşlar mütemadiyen si
zin dikkatsizliğinizden dolayı ölmektedir, sakat
lanmaktadır; aileler mateme bürünmektedir; 
bunlardan tevakki etmek için tedbirleri daha ile
riye götürün, daha mütayakkız olun; dikkatli 
olun; aksi takdirde bugünkü cezaları daha teş-
didedeceğiz diye tavsiyede mi bulunmak icabe-
der? 

Arakadaşlar, emin olun mühim bir vaziyet 
karşısındayız. Durumu yalnız hukuk ve adalet 
noktasından mütalâa ediyorum. Başka bir sebep 
ileri sürmüyorum. Memleket için hakikaten gü
nah olur. 

Şimdi diyorlar ki, iki bin, on iki bin şoför 
(50 bin, sesleri) 50 bin şoför suç işlemiş. 50 
bin şoförün işlediği suç ne kadar aileyi kana ve 
mateme bürümüştür? (Aaa, sesleri) müsaade 
edin efendim, buraya gelir konuşursunuz. 50 
bin şoför her ailenin kapısına felâket zincirini 
vurmuş ve onları dillıun etmiştir. Bir aileyi 3 
kişiden ibaret kabul ederseniz 150 bin vatandaş 
böyle bir kazanın, böyle bir felâketin acısını 
ilâ yevmilkıyame nefislerinde hissedecektir. Bu 
durum karşısında sizin şöyle düşünmeniz lâzım; 
bir şoför dikkatsizlik dolayısiyle sokakta bir va
tandaşa çarpıyor. Buna bir tazminat düşünü
lebilir. Fakat asıl tazminat ve teselli suçlunun 
cezasını çektiğini görmekle hâsıl olacaktır. Bu 
teselliden bir aileyi mahrum etmeğe ne hakkımız 
var. Bunların nazarı dikkate alınması lâzımgelir. 
Bu itibarla istirham ediyorum, büyük bir ehem
miyeti haiz olan bir mesele ile karşıkarşıya bu
lunuyoruz. Burada yalnız bütün âmme vicda
nını düşünmek ve çıkaracağımız bu kanunun âm
me vicdanında yaratacağı tepkileri ölçü olarak 
almak, ona göre karar vermek mevkiindeyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — İzzet Akçal, buyuran. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hulusi Köymen 
arkadaşımın verdiği rakamları dinlerken ben de 
cidden korktum. Elli bin kişi suç işliyor, bun
ların her birinin bir vatandaşın ölümüne sebe
biyet verdiğini düşünecek olursak çok ehemmi-
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yetli bir vaziyetle karşılaşırız. Ama kanun bu 
değildir. 

Trafik Kanununun 31 nci maddesindeki uyuş
turucu ve keyif verici maddeleri kullananlar 
müstesna olmak üzere 57 nci, 58 nci ve 59 ncu 
maddelerin (A) ve (B) bentleriyle 60 nci mad
deye dâhil olan suçların cezaları affedilmektedir. 
Bu maddelerde yazılı olan suçlar nedir? 5 lira 
para cezası, 10 lira para cezası gibi, para ceza
sına taallûk eden suçlar ve mükerrirler hak
kında küçük hürriyeti tahdideden cezalardır. Bir 
defa bunu böylece tesbit edelim. Bunların sayı
sının yüksek olduğu doğrudur. 1956 senesinde 

' 51 075/ 1957 de 35 047. Ama 1956 senesinde 
1954 den itibaren müdevver olan rakamlar da 
vardır. 1958 senesinde 35 080. Bunlar 10 lira, 
20 lira para cezalarıdır. Trafik memuru kesti mi 
para cezasını şoför hemen ödüyor. Bu söyledi
ğim rakamlar hakiki rakamlardır. Ne kadarı 
infaz edilmemiştir? Bunlar hakkında hakiki ra
kam veremiyeceğim. 1 000, 2 000 gibi bir ra
kam alabilirsiniz. Nihayet on binden fazla ol
maz... Görülüyor ki affı teemmül edilen ceza. 
Para cezasına taallûk ediyor, yahut da küçük 
hürriyti tahdit den cezaya. 

Şimdi, trafik suçlarının affına ben tarafta
rım. Niçin, 1954 senesinde bu kanun mevkii 
meriyete kondu, nerelerde kondu? Memleketin 
bir iki vilâyetinde. Yavaş yavaş hududu genişle
tildi ve 1958 senesinden sonra bütün memlekette, 
vatanın her tarafında bu kanun tatbik edilmeye 
başlandı. 1954 yılından 1956 yılma kadar 
yalnız İstanbul, Ankara, îzmir, Bur'sa'-
da şoför suç işliyor. Dönerken kolunu uzat
mıyor, lâmba işareti vermiyor... Bu gibi mes
lekî suçlardan mahkûm oluyor, Konya 'daki şo
för ise takibedilmiyor. Ben 1930 yılında bir va
zifeye davet edildim; Şark mıntakası için ya
pılan kanun lâyihası taslağının tetkiki için çağ
rıldım. Yalnız Şark ımntakasında tatbik edile
cek, şunu bir defa da sen gözden geçir dediler. 
Memleketin bir tarafında tatbik edilecek müey-
yideli bir kanuna ben asla taraftar olamam. 
Şark mıntakası müstemleke değildir, efendiım 

Şimdi memleketin 1954 de muayyen kısmın
da bu küçük trafik suçlarını işliyen şahıslar 
mahkûm olmuşlardır. 1955 te hududu biraz daha 
genişlemiş, ve 1958 de bütün memlekete teşmil 
edilmiştir. Bu fiilî durumda bir likidasyon, 
yapılması lâzımdır. Bunun da yolu aftır. Bu 
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itibarla, yani kanunun meriyet tarihinden iti
baren bütün memleket sathında tatbik sahasına 
konmamış olduğu için, kısım kısım konmuş ol
duğu için, adaleti teminen bir affa taraf tanın. 
Bunu arz ederim. 

İkinci kısım; araba sürücülerinin ölüme sebe
biyet vermesi veya yaralanmaya sebebiyet ver
mesi, ki T. Ceza Kanununun 455 ve 459 ucu 
maddelerine temas eden suçlardır, Ama yalnız 
araba sürücülerine has olarak cezanın infazının 
tecilini derpiş ediyor. 

Ben münhasıran bu şekilde, tahsisen bu kıs
mın affına taraftar değilim. Bu maddelere ay
kırı suç işliyenlerin tamamına teşmil edilmek 
suretiyle taraftar olabilirim. Sebep şudur: 

Aziz arkadaşlarım, Hulusi Köymen Bey arka
daşım konuşması esnasında affı kabul edersek, ka
nunun bu maddelerinin bâzı ıstırap çekenlerin 
teşvik ve tahrikleri ve acındırmaları üzerine, gü
nün birinde bu maddelerin daha ağırlaştırılması 
.yoluna gidebileceğimizi ima ettiler. Ben bu kana
atte değilim. Birçok kanunlarda taksirli fiillerin 
müeyyideleri vardır. Ben medeni memleketlerde 
bunun nasıl olduğunu tetkik ettim ve not aklını. 

Ceza sahası da diğer sahalar gibi, her geçen 
zaman zarfında bir tekâmül merhalesine doğru 
gitmektedir, taksirli suçlarda hürriyeti tahdide
den cezalardan uzaklarsıyorlar. Ekseri kanunlar 
hâkimi muhayyer kılıyorlar. Para cezası verebi
lirsin, hapis cezası verebilirsin diyorlar. Ameri
ka'nın birçok eyaletlerinde hapis cezası yoktur. 

Şimdi Fransız Ceza Kanununun 319 ucu mad
desi; ölüme sebebiyet veren şahıs 3 aydan 2 se
neye kadar hapsedilir, der. Bizde 2 seneden 5 se
neye kadar hapis. Fransa'da yaralamaya sebebi
yet veren şahıs 15 günden bir seneye kadar ha
pis ve 15 franktan 250 franka kadar para ceza
sı 11 a mahkûmedilir. 

Belçika Ceza Kanununun 419 ucu maddesi : 
ölüme sebebiyet vereni üç aydan iki seneye kadar 
hapis, 50 franktan 1 000 franka kadar para ce
zasına mahkûm ediyor. Yaralama halinde 8 gün
den altı aya kadar hapis, 50 franktan 500 fran
ka kadar para cezasına. 

Alman "Kanunu - ki son kanundur - madde 
222 ye göre, ölüme sebebiyet halinde hapis ceza
sı ile cezalandırılır. Yaralamaya sebebiyet veren 
şahıs para cezası veya üç seneye kadar hapis ceza
sı ile cezalandırılır. Alman Ceza Kanununun 16 
nci maddesinde hapis 1 günden 5 seneye kadar. 
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Hâkim isterse bir gün, isterse 5 seneye kadar ha
pis cezası verebilir. 

İsviçre Kanununun 117 nci maddesi ise, ölü
me sebebiyet halinde hapis cezası ile cezalandırı
lır. Yaralamaya sebebiyet veren şahıs hapis veya 
para cezası ile cezalandırılır. 

MUSTAFA BAÖRIAÇIK (Konya) — Af da 
var mı?... 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bir müessese
si vardır. 

Son kanunlarında hapis cezası veya para ec
zasına hâkim hükmeder. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, sürücülerin yalnız 
işlemiş oldukları ölüme sebebiyet ve yaralamıya 
sebebiyet suçuna affı hasretmek adalete uyg'un 
olmaz. Bir anne farz edin ev işleriyle meşgul. Ço
cuklardan bir tanesi mangalın başında veya süt 
kazanının başındadır. Çocuk düşmüş yanmış ve
ya boğulmuştur... Bu yanma neticesinde ölmüş
tür. Bu affolmaz mı? Bir araba sürücüsünün se
bebiyet verdiği bir ölüm hadisesiyle mukayese 
edilirse af için çok daha calibi merhamettir. An
nenin bağrı yanmıştır. Yine meselâ bir süvari eri, 
atını suya götürürken, at ürkmüş süvarinin elin
den kurtulmuş veya kurtulmadan bir çifte atmış 
ve ölüme sebebiyet vermiştir. Bunun mahkûmiye
tini infaz mı edelim? Hakkındaki takibatı devam 
mı ettirelim? Deniz vasıtası... Bir motor, gider
ken - İstanbul'da çok olur - köprü altında bir ka
yığa çarpmış kayığa bildirmiştir, kayığın içinde 
bulunanlar denize dökülmüş, ölüme sebebiyet ver
miştir. Bunun mahkûmiyetini devam mı ettire
lim? Kasdı yok. 

Medeni memleketlerin mevzuatını bildirdim. 
Amerikan mevzuatında bâzı eyaletlerde bu gibi
lere tamamiyle para cezası hükmedilir, bâzıların
da hapis de vardır. Fakat umumiyet itibariyle 
Anglo - Saksonlarda tazminata doğru gidiliyor. 

Yine bunun gibi yangına sebebiyet... Sigarası 
yorganın üzerine düşmüş, yorgan tutuşmuş ev 
yanmıştır, hattâ çocuğu yanmıştır, ailesi efradın
dan birkaç kişi yanmıştır. Bunun cezasını çektir
meye devam mı edelim, hakkında tabikata devam 
mı edelim? Bunları elbette ki, bu kanun içerisin
de mütalâa etmek-adalete uygun olur. 

Bunların adedleri nedir? Bunlar üzerinde 
durmak lâzımdır. Hulusi Beyefendi Heyeti Celi-
leye tahminî bâzı rakamlar verdiler. Ben şimdi 
hakiki rakamları siz arkadaşlarıma bildireceğim. 

Madde 455, ölüme sebebiyet suçları-, 
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1956 senesinde, dâva adedi; 2 067, suçlu ade

di 2 582. 
1957 de dâva adedi 2157, maznun adedi 

2 622. 
1958 senesinde 2 050, maznun adedi 2 773. 
(Törülüyor ki, Hulusi Beyefendinin bildirdik

leri rakamlardan çok daha aşağıdır. 

Madde 459 yaralamaya sebebiyet: 1956 se
nesinde dâva adedi 3 087, maznun adedi 3 347, 
1957 senesinde dâva adedi 2 923, maznun adedi 
3 42Ü, 1958 senesinde dâva adedi 2 799, maznun 
adedi 3 820 dir. 

Madde 383, yangına sebebiyet: Bunun adedi 
de korkulacak derecede değildir. Ve onda da 
yükselme yoktur. 1956 senesinde 2" 330 a mu
kabil 1958 senesinde yangrna sebebiyetten 1 320 
dâva adliyeye intikal etmiştir. Bunun haricinde 
kalan suçlar arasında bir de, Türk Ceza Kanu
nunun 565 nci maddesi vardır ki ; bunun da, 
bu kanunun heyeti umumiyesi kabul edildiği 
takdirde mutlaka ithal edilmesi lâzımdır, ada
leti tesis etme bakımından. 

Aziz arkadaşlarım; ben trafik suçlarının 
affına, arz ettiğim sebeplerle, taraftarım. Gayri-
kasdi suçların affına da, ânı ve şâmil olmak şar-
tiyle, taraftarım. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

REİS — Kemal Serdaroğlu. 
KEMAL SERDAROĞLU (izmir) — Muhte

rem İzzet Akçal'dan sonra konuşmak, biraz 
zait ama bâzı hususları ilâve etmek istiyorum. 
Hulusi Köymerı Bey, affa tarai'tarmış gibi bir 
ifade kullanarak sonradan zihinlerde bir istif
ham yaratmak için Üsküdar faciası, Küçük yalı 
faciası gibi vakıaları işaret etmekten kendini 
alamadı. Dikkat ederseniz kanun teklifinde 
bunlara yer verilmemiştir. Bütün hedefimiz, 
trafik suçlarından mütevellit tedbirsizlik ve 
dikkatsizliğin af veya tecili cihetine gitmek-
dir. İzzet Akçal arkadaşımızın teklifi üzerine 
umuma teşmil edilirse bu, adaleti temin bakı
mından muvafık olur. Buna itiraz edecek de
ğilim. Yalnız, şoförleri tutmak, yalnız bir züm
reye hizmet etmek ve onları tutmak doğru ol
maz sözüne cevap vermek isterim. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, hepimizin övün
düğü şu kalkınma hareketlerimizin zaruri bir 
neticesi olarak birkaç seneden beri bilhassa ye
dek parça ve otomobil ithalini durdurduk. Ha-
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len bilmem kaçıncı kota ilân edildiği halde mem
lekette yedek parça sıkıntısı vardır. Senelerce 
yedek parçasız, lâstiksiz çalışan bir sınıf elbette 
ki, birçok kaza ihtimalleri ile karşıkarşıya kal
mış bulunabilir. Vatandaşın Devlete olan veci
beleri karşısında Devletin de vatandaşa veci
beleri mevcuttur. 

Arkadaşlarımın bu mevzuda önceden büyük 
tetkikler neticesi verilmiş kararları mevcudol-
duğundan kendilerini fazla rahatsız etmiyeee-
ğim. Hürmetlerimle. 

REİS — Süleyman Çağlar. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, trafik suçlarının affına 
dair olan kanun teklifini yapan Kemal Serdar-
oğlu arkadaşıma teşekkür ederim. Uzun bir 
mesai neticesi olarak bir kısım suçlara ait af 
teklifini tecil haline getiren Adliye Encümeni 
azalarına da böyle bir âdil formül bulmalarından 
dolayı da huzurunuzda teşekkürü bir vazife sa
yarım. Esasen trafik suçlarından mevkuf ve
ya mahkûm bulunan, kimselerin bu suçları bi
lerek ve istiyerek işlemiş olduklarını zannetmi
yorum. Bir talihsizlik eseri veya mukadderat 
demeği yerinde bulurum, böyle bir kaza yapmak 
suretiyle suç işliyen şoför vatandaşların da ba-
zan kaza kurbanlariyle birlikte kendilerinin de 
ölmüş bulundukları ve aynı zamanda on bin
lerce lira değerinde bulunan otomobilinin de he
der olduğu her zaman müşahede edilmektedir. 

Kanun teklifi Yüksek Meclisçe kabul edildiği 
takdirde mevkuf ve mahkûm bulunan şoför va
tandaşlarla birlikte topyekûn vefekâr şoförle
rimizi de memnun edeceğine emin bulunuyorum. 
Gerek mevkuf, gerek mahkûm ve gerekse suçla 
alâkası bulunmıyan şoförlerin bir daha böyle 
bir suç işlememelerini Cenabı Haktan temenni 
ederim. 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakere kafidir. Kifayetin reye vaz'mı arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Asaf Saraçoğlu 

ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOÖLU 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Kemal Ser-
daroğlu arkadaşımızın Trafik suçları hakkın
daki af kanun teklifi üzerinde Hükümet olarak 
durduk. 

Trafik Kanununun memlekette yeni tatbik 
edilmesi ve memlekette muayyen devrelerle muh
telif vilâyetlerde tatbika geçilmesi bâzı aksak
lıklar doğurmuştur. 

Affa Hükümet olarak taraftarız. Ama 455 
ve 459 ncu maddeler üzerinde durulması ica-
bcder. Bu maddeler Trafik Kanunu olmadığı 
zamanda vardı, yani bu kanunun bünyesinde 
değildir. Eğer bu kanunla yakinen irtibatı olan 
fiilleri ele kanun tedvin edilirken nazara alır
sak, 455 ve 459 ncu madddelerin taallûk ettiği 
•fillerin yalnız Karayolları Trafik Kanuna çı-
karıldıkan sonra ve motorla müteharrik vasıta
larla işlenıniyen çok geniş bâzı fiillerin de bu 
madde ile alâkaları olduğunu görürüz. Bu ka
nun çıkarılırsa bunun yaratacağı tesir adaleti 
rencide eder. 

Bu itibarla kanunu mutlaka bugün çıkarmak 
gibi bir gayret içine girersek yarın telâfisi müm
kün olmıyan müşküller karşısında kalabiliriz. 
Bunun için burada konuşan arkadaşlar haklı
dırlar. 455 ve 459 ncu maddeleri ihlâl eden bir 
nevi fillere bunu hasretmek, diğerlerini bırak
mak elbetteki, adalete uymaz. Hepsini içine al
dığımız takdirde ise bunun cemiyette bırakacağı 
tesir ve izleri hesaba katmak lâzımdır. Cezalar
dan beklenen içtimai fayda sık sık getirilen te
cil ve af kanunlariyle tamamen ortadan kalkar. 

Kaldı ki, 455 ve 459 ü ilgilendiren hâdisele
rin çoğaldığı noktai nazarı da daha dört beş 
sene evvel Yüksek Meclisçe nazarı itibara alın
dı ve bu cezalar iki misline çıkarıldı. Bu fiililer 
yabancı memleketlerin mevzuatlarında şu ve
ya bu şekilde telâkki edilebilir. Fakat bugün 
yenibaştan 455 ve 459 ncu maddeleri tedvin 
edecek mevkide olsak bunları düşünelim, bu
gün diğer memleketlerde nasıl düşünülmektedir; 
ne gibi cezalar verilmektedir? Ama bu 455 ve 
459 ncu madde hükümleri Ceza Kanunumuzun 

Bu meyanda bir husus da arz edeyim. Türk 
Ceza Kanununun 455 nci maddesine göre ted
birsizlik yüzünden mevkuf veya mahkûm bu
lunan diğer suçluların cezalarının da tecilini 
adalete uygun bulmaktayım, takdir Yüksek Mec
lisindir. (Bravo Süleyman Bey, sesleri.) 

REİS — Daha söz almış 5 arkadaşımız var
dır, kifayet takriri de vardır. Okuyalım, kara
rınıza göre muamele yaparız. 
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bugün yâ$kyan hükümleridir. Bunlar bugün 
tatbik mevkiindedir. Başka memleketlerde dik
katsizlik ve tedbirsizlikten mütevellit suç ve 
fiillere sadece para cezasının verilmesi bugün 
getirilen tecil kanununun çıkarılması için bir 
sebebolmamalarıdır. Hükümet olarak sarih nok-
tai nazarımız, Trafik Kanununun tatbikatından 
doğan suçların affına taraftarız, fakat 455 - 459 u 
bunun içine almaya taraftar olmadığımızı ifa
deye mecburum. 

RBÎS — Nüzhet Ulusoy. 
NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Adliye Vekilinin fikir
lerine iştirak edemediğimi üzülerek söylemek 
isterim. Çünkü Hükümet icra organı olarak bir 
kanun hakkında mütalâasını söyliyebilir, tat
bikatta doğacak müşkülleri söyler. Fakat bu
gün burada müzakere ettiğimiz husus tama
men Meclisin kendi haklarına taallûk eden, onun 
atıfetine taallûk eden ve Anayasanın doğru
dan doğruya şu çatı altında bulunan insanla
rın vicdanlarına terk ettiği bir atıfet mevzuu
dur. (Hükümeti de alâkadar eder sesleri^ Ben 
kendi fikirlerimi söylüyorum. 

Büyük Meclisin bizzat suçu, suçluyu tahlile 
tâbi tutmadan af yoluna tevessül etmesi zaman, 
zaman mûtat olmuş usullerdendir. Demin bu
rada konuşan Sayın Hulusi Köymen Beyefendi
nin trafik kazalarında Ölen kimselerin aileleri
nin yüzüne nasıl bakarız demesi yerinde değildir. 
Kendilerine 1950 senesini hatırlatırım. 1950 
senesinde adam öldüren katilleri af yoluna gi
derek serbest bıraktık. Şimdi ise dikkatsizlikle 
suç işlemeye sebebiyet verenlerin Adalet Komis-
yonu_ doğrudan, doğruya tecilini kabul ederek 
kendilerini af değil, tecil etmektedir. Esasen 
hâkim altı aydan aşağı suç işleyeni tecil etmek
tedir. Biz Meclis olarak bumu biraz daha geniş 
bir hadde tutmaktayız, af ile alâkası olmıyan 
tecil yoluna gitmemiz doğru bir hareket olur. 
Eğer Adkye Encümeninin 455 ve 459 un şümulü
ne giren trafik kazaları suçlularını af etseydi ben 
de kendilerinin fikirlerine belki iştirak edebi
lirdim. Fakat tecil mevzubahistir, tecil af de
ğildir. Sayın Hulusi Köymen Küçükyalı faci
asından bahsettiler. Küçükyalı faciası ile tra
fik kazasının şu veya bu şekilde mukayesesini 
yaptılar. Acaba dediler, biz bunları affedersek 
âmme vicdanında tesir icra etmez mi? Küçük
yalı faciasında bir kasıt mevzubahistir, Mühen-
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dişi, mütaahhidi çalmış çimentoyu, çalmış de
miri, .sinema çökmüş vatandaş ölmüş. Fakat 
buıgün yola çıkan bir oto sürücüsü mutlaka ce
za endişesi altında mı kaza yapmaz? Şoförler 
tavuk bile çiğnemek istemezler. Fakat şu veya 
bu tarzda bunlardan birini tedbirsizlik ve dikkat
sizlikle kazaya sebebiyet vermiş diye onun hak
kında ceza tehdidi ile karşısına çıkmamalıdır. 
Bu bakımdan Adliye Komisyonunun trafik suç
larının affı ve 455 ve 459 a girenlerin de tecili 
kararını desteklemenizi bendeniz de rica ediyo
rum. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

Müstaceliyet talebi de vardır. Onu da reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Af ve tecil Kanunu 
MADDE 1. — 8 Haziran 1959 tarihine ka

dar 6085 sayılı Trafik Kanununun 31 nci mad
desinde yazılı uyuşturucu ve keyif verici mad
deleri kullananlar müstesna olmak üzere 57, 58 
ve 59 ncu maddenin (A) ve (B) bentleri ile 60 
ncı maddenin (B) ve (D) bentlerinde yazılı suç
lardan dolayı takibat yapılamaz ve hükmedil
miş olan ceza infaz olunamaz. 

Bu madde hükmü feri ve mütemmim ceza
lar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de 
şâmildir. 

REÎS — Vacid Bey "bir metin verilmişti; 
bu metin üzerine bir beyanınız var mı? 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bu 
kanun teklifine ait matbaada basılan metin hak
kında, Nusret Kirişcioğlu arkadaşımız bir ha
ta olduğunu söylediler. Halbuki Adliye Encü
meninde mevcut dosyasındaki aslında yaptığım 
tetkikat üzerine, böyle bir şeyin mevcudolma-
dığını kendisinin zühule düştüğünü arz etmek 
isterim. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Maz
batayı ben yazmadım. 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VACÎD 
ASENA (Devamla) — Aslı buradadır. Talebe
den arkadaş gelir, görür. 
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NUSBET KİBÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — Maz-

batayı ben yazmadım. 
ADLİYE EN. ADINA VACİD ASENA (De

vamla) •— Birinci maddenin yazılış şekli birçok 
ihtilâtı mucibolaeaktır, iltibas tevlidedecektir. 
Bundan içtinabedilmesi için teklifin esasına mü
essir plmak suretiyle yeni bir madde hazırladım. 
Bu metnin her türlü vuzuhu haiz olduğu kana
atindeyim. Bu itibarla müsaade buyurursanız 
zapta geçmek üzere aynen okuyorum: 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununda yazılı, 11 nci maddesinde zikredilen 
ve 31 nci maddedeki uyuşturucu ve keyif verici 
maddeleri istimal ederek nakil vasıta veya müte
harrik makina kullanmaya mütaallik suçlar müs
tesna olmak üzere, diğer suçları 8 Haziran 1959 
tarihine kadar işlemiş olanlar hakkında takibat 
yapılmaz ve hükmedilmiş olan cezalar infaz olun
maz. 

60 nci maddenin (B) ve (D) bentleri hariç 
diğer hükümleri mahfuzdur. 

Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil
dir. 

Bu yeni metin teklifin ihtiva ettiği esasları 
etrafiyle cami bulunduğu cihetle, bu yolda tasrih 
buyurulmasmı Yüksek Heyetinizin tasviplerinize 
arz ederim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bir sual soraca
ğım efendim. 

BEİS — Beyefendi, bir dakika sual soracak
lar. 

İZZET AKÇAL (Bize) — Efendim, bu mad
deyi bu şekilde komisyon olarak mı tesbit ettiniz? 

ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) — Encümen namına veriyo
rum, efendim. 

İZZET AKÇAL (Bize) — İkinci maddede 
değişiklik yapacaklar mı? 

ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VACİD 
ASENA (Devamla) — İkinci maddenin müzake
resi gelince, müsaade ediniz o zaman mâruzâtta 
bulunacağım. 

BEİS — Başka söz istiyen var mı efendim! 
Encümen, mevcut maddeyi yeni bir madde 

ile tadil etmektedir. 
NUSBET KtBtŞClOĞLU (Sakarya) — Söz 

istiyorum, Reis Bey. 
BEİS — Buyurun, Nusret Kirişçioğlu. 
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NUSBET KİRİŞÇİOĞLU (Sakarya) — Şah

sım adına konuşuyorum. 
Efendim, şimdi okunan metinle encümence 

takarrür etmiş metin arasındaki fark vardır. 
Trafik suçlarında, 57, 58, 59 ve 60 neı mad

delere giren suçları, 6085 sayılı Kanuna göre, ce
za müeyyideleri altına alınmıştır. Bunlardan 57 
nci madde para cezalarına aittir. 58 nci madde
nin iki fıkrasında yine para cezası vardır. 59 ncu 
maddenin (a) ve (b) bentleri affın şümulü içine 
alındı. 60 nci maddenin (e) ve (d) bentlerinde 
yazılı suçları da affın şümulü içine aldık. 59 nen 
maddenin (c) bendinde uyuşturucu madde kul
lanmaktan mahkûm olanların ehliyetnamesinin 
geri alınacağına dair bir kayıt vardı, bunu istis
na ettik. Encümende bulunan teklif sahibi arka
daşlar da bilirler. 

Şimdi uyuşturucu madde kullanmayı iki hal
de mütalâa etmek lâzım. Uyuşturucu maddeyi al
mıştır, sonra arabaya binmiştir, bunu affetmiyo
ruz. Arabaya binmeden uyuşturucu maddeyi kul
lanmaktan mahkûm olmuştur, ehliyetini geri alı
yoruz. Yani ehliyet sahibi bir şahıs arabada iken 
uyuşturucu madde kullanmaktan mahkûm edil
miştir, bunun ehliyetini geri alıyoruz. Bu geri al
mayı da af şümulü dışında bıraktık. Şimdi bizim 
maddenin metnine bendeniz muhalif değilim. Bi
zim verdiğimiz metin encümen müzakerelerine 
uygun ve tamamen maksadı teminine kâfidir. Ye
ni metne 11 nci madde ilâve edilmiştir. Bu 11 
nci madde mevzuubahis değildi. 11 nci maddede 
zikredilen husus encümende müzakere edilmedi, 
kanunu hemen getirip bakmadık. Bu 11 nci mad
denin neden bahsettiğinden encümen âzası ola
rak bendenizin malûmatı yoktur. Bu itibarla eski 
metnin müzakeresi maksadı tamamen karşılamak
tadır. Ayrıca 2 nci maddeye ait itirazlarımızı der-
meyan edeceğiz. 

BEİS — Buyurun Vacid Asena. 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Evvelâ 11 nci maddeden 
başlamak suretiyle mâruzâtta bulunacağım. 
11 nci maddenin metni aynen şöyledir. 

«Karayollarının veya bu yollara ait sanat 
yapılariyle emniyet tesisleri gibi eserlerin bo
zulması, tahribedilmesi yasaktır.» 

Encümenin müzakereleri neticesinde hâsıl 
olan kanaat ve varılan karar 11 nci madde hük
münün istisna edilmesi, af mevzuuna dâhil 
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edilmemesi keyfiyetine müstenittir. Sebebi de 
gayet sarihtir. Karayollarının emniyeti bakı
mından bu maddeye temas eden suçları işliyen-
lerin affedilmemesi derpiş edilmiştir. Bu bakım
dan maddenin metninde yapılmış bir hata yok. 

Maruzatımı bir kere daha arz ediyorum. 
Yolda, şu veya bu sebeple gidiyor hendek 

açıyor, yola muvazi olan hendeğin, onun yan 
tarafında her hangi bir tahribat şeklinde değil de 
tamamen devanı eden yola mûtadolarak çukur 
açılıyor. Yolu baştan aşağı deliyor, çukur açı
yor, kanal açıyor; muhafazalarından emniyet 
bakımından., (bu sırada 5 mebus ayağa kalka-
raka ekseriyet olmadığını söylediler.) 

NÜZHET ULUSOY — Ayıp ayıp. 
E E l S — Rica ederim, müsaade buyurun 

böyle bir şey yoktur. Buna asla mahal yoktur. 
Nizamnamemize göre müzakereye devam edece
ğiz. Nizamnamemizin yeni hükmü müzakere 
esnasında beş mebusun ayağa kalkması yoklama 
yapılmasını âmir değildir. (Alkışlar) Beş kişi
nin ayağa kalkmasiyle yoklama yapılacağını âmir 
değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Bu
gün nizamnameyi istediğiniz gibi istimal ettiniz, 
ve on beş kişi jle kanun çıkardınız. 

RE IS — Öyle bir şey yoktur. Müzakerenin 
bu safhasında alâkadar olanlar bekler, alâkadar 
olmıyanlar gider, heyetiniz arzu ederse bir tak
rirle teklifin encümene havalesini kabul eder, 
takdir yüksek heyetindir, buyurun efendim. 

VACİD ASENA (Devamla) — Trafik emni
yetinin her veçhesiyle temini bakımından arz et
tiğim veçhile 11 nci maddede tadadedilen suç
lar da affın şümulü haricinde bırakılmıştır. 
Bundan başka maddenin tetkikinden anlaşılaca
ğı veçhile 59 ucu maddenin (C) bendi affın yine 
şümulü haricinde kalmaktadır. Bahis buyuru-
lan, itiraz edilen 59 nen madde ceza hükmünü 
muhtevi bulunmaktadır. Yeniden hazırlayıp da 
huzurunuza sunduğumuz metinde ise ceza değil, 
vaziyet icabı, hâdise icabı madde metni göste
rilmiştir. Bunlar tetkik buyurulduğu takdirde 
yeni takdim ettiğimiz metnin encümende ce
reyan eden müzakerelere tamamiyle mutabık 
bir şekilde hazırlanmış olduğunu açık olarak 
göstermektedir. Bu itibarla matbu metnin kabulü 
takdirinde tatbikatta birtakım müşkilât tahad-
clüs edecektir. Bundan tahazzür için yeni metin 
hazırlanmıştır. (Reye reye sesleri) 

.1959 O : 1 
RE IS — Müsaade buyurun. Takrirleri oku

yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Trafik suçları hakkındaki kanun maddesinin 

önemine binaen tekrar tetkik edilmek üzere ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Sabri E r duman 

Yüksek Riyasete 
Mükerrirlerin işbu af kanunu teklifinin şü

mulü dışında bırakılmasını arz ve teklif ede
rim. 

12 . V I . 1969 
Yozgad 

Sefer Eronat 

REÎS — Buyurun, Mazlum Kayalar. 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Muhte
rem arkaçlar, Yüksek Meclisin temayülü, şu 
anda tesbit edilmiş bulunuyor. Sırf trafik suç
larının affı veya tecili hususunda hiçbir arka
daşımızda tereddüt mevcut değildir. Ancak bu 
birinci madde metni üzerinde tabettirilen ve 
arkadaşlara dağıtılan metin ile şimdi encümen 
sözcüsünün okuduğu metin arasında uygunluk 
yoktur. Bunun encümende tekrar müzakeresi 
lâzım olduğu gibi şahsan ikinci madde metni 
üzerinde vermiş bulunduğum ve yine umumun 
temayülüne uygunluğunu tesbit ettiğim ve Hü
kümet tarafından da hukukiliği teyidedilmiş 
olan bir takririm mevcuttur. Lâyiha yeniden 
encümene gitmeli ve tetkik edilmelidir. Türk 
Ceza Kanununun aynı maddesini ihlâl etmiş 
olan vatandaşlar arasında bir tefrik yapmak 
adalet prensiplerine aykırı düşer. 

Üzerinde tereddüdolmıyan ve sırf trafik 
suçu dediğim birinci maddeye gelince; Türk 
Ceza Kanununun 565 nci maddesini buraya 
almak uygun olurdu. Halbuki bugün için reye 
arz edilecek bir metin bile mevcut değildir. 

Yalnız şu vakıa teeyyüdetmiştir ki, tasarı
nın birinci maddesinin mevzuunu teşkil eden 
trafik suçlarının tecili hususunda Meclisin bir 
temayülü mevcuttur ve bu tesbit edirmişir. Bu 
zamana kadar beklemiş olan birçok vatandaş
ların kısa bir müddet daha metanet ve sabırla 
bu tecili beklemeleri zaruridir. Eksik bir me
tin kabul ederek tatbikatı aksatnıaktansa bir 
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müddet daha bekliyerek esaslı bir metnin ha* 
zırlanması her halde daha muvafık olacaktır. 

REİS — Maddelerin encümene iadesi hak
kındaki takriri reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 
Mükerrirlerin Af Kanununun şümulü dışında 
bırakılmasını tazammun eden Sefer Eronat 
arkadaşımızın takririni reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Mehmet Dölek. 
MEHMET DÖLEK (İçel) — Muhterem ar

kadaşlar, bu takrirde nıüphemiyet vardır. Mü-
kerrir deyince Ceza Kanununun 81 nci madde
sindeki hükmü anlamak icabeder. Bendenizin 
bu takrirden anladığım mâna trafik suçların
dan olan mükerrirlerin aftan istisna edilme
sidir. Trafik suçları kasda dayanmıyan suçlar
dır ve bu suçlarda mükerrirlik bahis mevzuu 
olamaz. Yani bu Af Kanununun trafik nuçla-
rmdan mükerrir olanlara da şâmil olması ica
beder. Bu 'hususu belirtmek için söz almıştım, 
maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Encümenin bu hususta bir teklifi 
varsa ona göre muamele yapacağız. 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VAClD ASE-
NA (Balıkesir) — Bir sözüm yoktur. 

NUSRET KlRlŞCİOĞLU (Sakarya) — Şah
sım adına arz ediyorum. Efendim kıymetli ar
kadaşımızın kabul edilen takriri hakikaten üze
rinde durulacak bir mevzudur. 

Mükerrirlik teklifi bütün suçlara münhasır 
bir teklif midir, yoksa yalnız trafik suçlarının 
tekerrürü müdür? Bu, üzerinde durulacak bir 
husustur. 

Tatbikattan bildiğimize göre bu takrir ka
bul edilmiştir, encümene havale edilecektir. 
Encümen taplanmadığına göre encümen reisi 
veya azasının burada şahsan kalemi eline 
alıp da bir madde metni yazması mümkün ola
maz. Bu itibarla takririn encümene madde ile 
beraber verilmesi, bir takririn nazara alınması 
kararının zaruri bir neticesidir. 

REİS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Efendim; 

bendenizin takriri bu af ve tecil kanunu ile alâ
kalı teklifin 1 nci maddesine münhasır değildir. 
Müstakil bir madde olarak teklif etmetkeyim. 
Binaenaleyh, bunun bir üçüncü madde olarak 
kanuna konmasını arz ve teklif ediyorum. 
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REİS — Efendim; şu anda yazılı bir teklif 

olmadığına ve encümen de iltihak etmediğine 
göre bunu eneüme vermek mecburiyetindeyim. 
(Geri alıyor sesleri) 

SEFER ERONAT (Devamla) — Geri alı
yorum. (Geri alıyor, sesleri) 

RElS — Efendim, bu şekilde Riyaset bu 
takririn içinden çıkamamaktadır. Ve Heyeti 
Umumiye de çıkamayacaktır. Elimde bir metin 
bulunmadıkça bu nazarı itibara alman takrirle 
beraber maddeyi encümene vermeye mecburum. 
Veriyorum. 

(Geri alıyor, sesleri) 
SEFER ERONAT (Yozgad) - - Geri alıyo

rum. 
REİS — Heyeti Âliyeee dikkate alman tak

riri geri almak mevzuubahis değildir. 
Kara, Deniz ye Hava Kuvvetlerine bağlı fab

rikalara mütedavil sermaye tahsisine dair ka
nun lâyihasına (309) rey verilmiştir. Kanun 
(309) reyle kabul edilmiştir. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına; (311) rey ve
rilmiştir. (311) reyle kanun kabul edilmiştir. 

Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri 
taahhütlere • girişilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına (310) arkadaş rey vermiştir. (310) reyle 
kanun kabul edilmiştir. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 6 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasına (311) arkadaş rey ver
miştir. (311) reyle kanun kabul edilmiştir, 

Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube hattı
nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

i İşletmesine devri hakkındaki kanun lâyihasına 
| (312) arkadaş rey vermiştir. (312) reyle kanun 
ı kabul edilmiştir. 
| ingiliz İhtiyat Filosuna mensup dört muh-
! ribin satmalınması hakkında Türkiye Cumhu-
! riyeti Hükümeti ile ingiltere Hükümeti arasın

da- münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya 
ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen 
mektupların tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına (311) arkadaş rey vermiştir. (311) reyle 
kanun kabul edilmiştir. 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taah
hüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına 

ı yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kamı-
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nun 1 nei maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hasına (309) rey verilmiş, (309) rey İD kanun 
kabul edilmiştir. 

Encümene verilen hususlar hakkında bir şey 
var mı «fendim? (Yok, sesleri.) 

Bayram münasebetiyle Yüksek Heyetçe ve
rilmiş talik kararı gereğince 15 Temmuz 1959 
Çarşamba günü saart 15 te toplanmak üzere İni
kadı kapıyorum efendim. 

Kapanma saati : 21;20 

B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — M araş Mebusu Hilmi Soydan'm, Hur
man, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu nehirleri üzerin
de sulama teşkilâtına ne zaman başlanacağına da
ir sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tahrirî 
cevabı (7/465) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

18 . V I . 1958 
Maraş 

Hilmi Soydan 

Maraş vilâyetine bağlı, takriben altı milyon 
dönüm olan Elbistan, Avşun ve Göksün ovala-
rmdaki Hurman, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu ne
hirleri üzerinde, sulama teşkilâtına ne zaman 
başlanıp ne zaman bitirilecektir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
15.1 V. 1959 

VI 
Nafıa Vekâletine 

1958 tarih ve 1604 sayılı yazımıza 20 
ektir : 

Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, Hurman, 
Ceyhan, Söğütlü ve Göksu nehirleri üzerinde su
lama teşkilâtına ne zaman başlanacağına dair 
olan şifahi suali, cevap günü olan 3 . IV . 1959 
tarihli 56 neı İnikatta takrir sahibi hazır bulun
madığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap ta
lebiyle verilmiş sayılmıştır. 

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

T. B. M. M. Reisi Y. 
M. Goloğlu 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı: 467 

11.VI.1959 

Öz : Maraş Mebusu Hil
mi Soydan'm sözlü sual 
takriri hakkında 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara. 

15 . IV . 1959 gün ve 7 - 465/1604 - 6120 sa
yılı yazınız cevabıdır : 

Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm Hurman, 
Ceyhan, Söğütlü ve Göksu nehirleri üzerinde su
lama teşkilâtına ne zaman başlanacağına dair 
olan şifahî suali, cevap günü olan 3 . IV . 1959 
tarihli 56 nci inikatta takrir sahibi hazır bulun
madığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap 
talebiyle verilmiş sayılmıştır. Cevabı aşağıdadır: 

Elbistan, Afşin ve Göksün ovalarında sulama 
yapılması, Ceyhan nehri havzasının amenajman 
plânı ile ilgili bulunmaktadır. 

Ancak amenajman plânı neticesinde Ceyhan 
nehri ve kollarının en iktisadi şekilde kullanılma
sı ve nehir havzasındaki ovalardan âzami dere
cede istifade edilmesi hususunda bir karara var
mak mümkün olabilir. 

Halen Ceyhan nehri amenajmanmın istikşafi 
çalışmaları yapılmaktadır. İstikşafi çalışmalardan 
1/ 25 000 lik toprak haritaları üzerinde çalışıl
makta, sondajlar devam etmekte ve malzemç 
etüdleri yapılmaktadır. 

Amenajman çalışmaları 1959 senesi başında 
ve bu çalışmalara istinaden büroda yapılacak 
kıymetlendirme mesaisi 1960 yılı ortalarında ik
mal edilebilecektir. 

Amenajman plânının vereceği neticeye göre 
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işlerin ele alınmasına ait bir sıra tanzim edilecek 
ve Elbistan, Afşin ve Göksün ovalarının bu sıra
daki yerine ve bütçe imkânlarına göre mezkûr 
ovaların sulanmasına ait inşaatın ne zaman ele 
alınacağı ve bitirileceği tesbit edilecektir. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

2. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, îşçi 
Sigortalan Umum Müdürlüğünün 1950 yılmdan 
beri nerelerde ne gibi tesisler burduğuna veya 
kurmalı için hazırlığa geçtiğine dair sualine 
Çalışma, Vekâleti Vekili Halûk Şaman'm tahriri 
cevabı (7/470) 

3 . I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

Kars 
Kemal Güven 

1. İşçi Sigortaları Umum Müdürlüğü 1950 
yılından bugüne kadar (sual tarihine kadar) 
hangi şehir ve kasabalarımızda ne gibi tesisler 
kurmuş veya kurmak için hazırlığa geçmiştir? 

2. Bu tesisler için teşebbüse geçilenler de 
dâhil kaç lira sarf edilmiştir'? 

3. Bu tesislerin mezkûr şehir ve kasabalarda 
kurulmasına âmil olan zaruretler nelerdir? 

4. Bu tesislerin Kurumun kuruluş gayesi 
ve tahakkuku ile mükellef olduğu vazifelerle 
ilgi, derecesi nedir? 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 11.VI.1959 

İşçi Sağlığı Umum Md. 
Sayı : 925 - 4 - 4/4238 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
20 . IV . 1959 tarihli ve 2594-10651/7-470 

sayılı yazıları cevabıdır : 
îşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğü

nün 1950 yılından beri nerelerde ne gibi tesisler 
kurulduğuna veya kurmak için hazırlığa geçti
ğine dair Kars Mebusu Kemal Güven tarafın
dan verilen tahrirî sual takriri üzerine hazır
lanmış plan cvabırı iki nüsha halinde lef fen tak
dim kılındığını saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Vekâleti Vekili 
H. Şaman 

. 1959 O : 1 
T.C . 

Çalışma Vekâleti 11 . VI . 1959 
İşçi Sağlığı Umum Md. 
Sayı : 925 - 4 - 4/4237 

Sayın Kemal Güven 
Kars Mebusu 

Şehir 
îşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğü

nün 1950 yılından beri nerelerde ne gibi tesis
ler kurduğuna veya kurmak için hazırlığa geç
tiğine dair olan 3 . II . 1959 tarihli tahrirî so
runuza cevaptır : 

1. î şçi sigortaları Kurumunca, 1950 yı
lından bugüne kadar inşa ve mubayaa suretiyle 
yurdun muhtelif yerlerinde kurulan sağlık tesis
leri merbut (1), idare binaları (2), akaar ola
rak vücuda getirilen tesisler (3), Kurumca yap
tırılan işçi meskenleri (4), inşa halindeki tesis
ler (5), icap ve ihtiyaca göre çeşitli binalar 
inşası maksadiyle alman arsalar da (.6) numa
ralı cetvellerde gösterilmiş olup bu tesislerin 
ve arsaların mahalleri ve bunlar için yapılan 
sarfiyat da hizalarında belirtilmiştir. 

2. Bahismevzuu tesisler ve arsalar için 
ceman 300 176 238,85 lira sarf edilmiştir. 

3. 4. işçi Sigortaları Kurumu, sosyal âmme 
hizmet müessesesidir. 

4792 sayüı Teşkilât Kanununa tevfikan mem
leketimizde sosyal sigortaları uygulamakla mü
kellef bulunan Kurumun tatbik ettiği sigorta 
kolları arasında (Hastalık ve Analık Sigortası) 
ile (İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası) 
da yer almış bulunmaktadır. Kurum bu sigorta
ların gerektirdiği tedavi yardımlarını zamanında 
ve mahallinde yapmak için çeşitli sağlık tesis
leri kurmuş ve bu arada, mezkûr hizmetlerin en 
iyi şekilde ifasını tem inen maksada uygun idare 
binaları da vücuda getirmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Sigorta kanunları gereğince sigortalı
larla bunların hak sahibi kimselerine sağlanan 
menfaatler teknik sigorta hesaplarına göre, Yal
nız alınan sigorta primleriyle değil, bu primler
den tahassûl eden fonların işletilmesi suretiyle 
elde olunacak gelirlerin baliği ile karşılanmak
tadır. 

Bundan başka, gerek 4792 sayılı Kanunun 
5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci ve 6900 
sayılı Kanunun 40 ncı maddeleri, gerekse sosyal 
sigorta esas ve prensipleri, sigorta fonlarının 
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bir kısmının gayrimenkul e yatırılmasını, ieabet-
tirmektedir. 

işçi Sigortaları Kurumunca bir program dai
resinde inşa ettirilen hastane, sanatoryum, dis
panser idare binası gibi çeşitli binalarla mem
leket ihtiyaçları da nazara alınarak inşa; etti
rilen iş hanı ve saire gibi akaar bu sebep ve 
zaruretle tesis edilmetkedir ki, bu tesislerin yapıl

ması hem Kurumun kuruluş gayesi ve tahak
kuku ile mükellef olduğu vazifelerle yakînen 
ilgili hem de kanun hükümleri ve sigorta icap
ları bakımından yerinde ve uygun bulunmakta
dır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Çalışma Vekâleti Vekili 

H. Şaman 

Kurum malı sağlık tesisi binalar 

M e v k i i 

Adapazarı 
Ankara 
Bursa 
Diyarbakır 
Hereke 
İstanbul 
İstanbul 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
İzmir 

» 
îzmit 
Kütahya 
Tarsus 
Trabzon 

Rüzgârlı sokak 
Muradiye mah. Altıparmak cad. 
Yenişehir mah. 
istasyon civarı 
Samatya 
Sultanahmet Eminönü Peykane 
sokak No: 42 
Sultanahmet Eminönü Peykane 
sokak No: 40 
Sultanahmet Eminönü Peykane 
sokak 
Beşiktaş Teşvikiye Büyükçiftlik so. 
Nişantaşı Poyracık so. No: 23 
Maltepe Başıbüyük köyü Narlı-
dere Çiftliği 
Eyüp Silâhtarağa cad. 
Bakırköy Yenimahalle istanbul 
cad. 
Göztepe Hastanesi Ambarı 
Buca Sanatoryumu 
Buca inönü mahallesi 

Alsancak Atatürk cad. E. 458 
izmit Hastanesi 
Alipaşa mahallesi 
Incehark mahallesi 
Iskenderpaşa mahallesi 

Kıymetleri 
Lira K. 

430 196,90 
1 483 726,41 

126 938,20 
527 140,50 
376 055,54 

9 226 925,92 

386 831,45 

208 984,59 

147 347,14 
447 131,95 
445 279,23 

6 389 015,59 
433 709,76 

390 354,18 
120 295,80 

6 686 653,50 
479 854,14 

328 324,69 
1 093 050,14 

466 874,05 
210 855,— 
579 707,93 

30 985 252,61 

Tahsis şekli 

Dispanser 
Hastane 
Dispanser 
Dispanser 

» 
Samatya Hastanesi 

Sultanahmet Hastanesi 

Nişantaşı Hastanesi 

Dilmen Sanatoryumu 
Yeni istimlâk edilenin ilâvesiyle 
«Eyüp Hastanesi» 
Bakırköy Dispanseri 
Malzeme muhafazası 
Buca Sanatoryumu 
Buca San. müştemilâtından «For-
bes Köşkü» 
Alsancak Dispanseri 
izmit Hastanesi 
Dispanser ve Şube binası 
Sağlık istasyonu 
Trabzon Dispanseri 
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Ankara 

İstanbul 

izmir 
Konya 

M e v k i i 
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Kurum malı idare binaları 

Kıymetleri 
Lira K. Tahsis §ekli 

Adana 

Ankara 
» 
» 
» 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Eskişehir 
İstanbul 

» 
» 

İzmir 
'is onya 
Kayseri 
Samsun 

Hankurbu mah. A. Mustafaoğlu 
cad. 
Mithatpaşa cad. No: 7 
Süleyman Sırrı sok. No: 3 
İnkılâp sokak No: 20 
Çankırı cad. No: 155 
Ramazanpa^a mahallesi 
Altıparmak cad. stadyum karşısı 
Şemhane mevkii 
Arifiye mah. istasyon cad. 
Sururi mah. Sultan Mektep sok. 
Tepebaşı lşkur Pasajı (Morali) 
Kadıköy lşkur Pasajı (Turan) 
Gazi Bulvarı Şehit Fetibey cad. 
Ereğli Üçgöz mah. 
Cumhuriyet malı. N. Toker cad. 
[Jlugazi mah. Şifa Yurdu sok. 

t 263 289,28 
3 070 798,44 

720 285.58 
84 282,47 

761 088,18 
1 210 119,90 

122 055,03 
237 826,49 
354 378,44 
327 722,60 

1 513 114,90 
740 270,98 

1 004 070,69 
128 425,50 

1 290 043,74 
192 678,99 

13 020 451,21 

Kurum malı akaarlar 

M e v k i i 
Kıymetleri 

Lira K. 

Şube binası ve i§ hanı 
U. Müdürlük binası 

» » tevsii 
İş hanı arsasına ilâve 
Şube binası ve iş hanı 
Şube binası ve dispanser 

» » 
» » 
» » ve i§ hanı 

Şube binası 
» » 
» » ve iş hanı 
» » » » 

Ereğli İrtibat Bürosu 
İdare binası 
Şube binası ve ig hanı 

Akaarın adı 

58 

Atatürk bulvarı No: 269 
Kavaklıdere Atatürk bulvarı 
No: 355 
Kavaklıdere Paris cad. No: 
Karanfil sok. No: 42 
Zafer Meydanı No: 127 
Atatürk bulvarı No: 337 

» » No: 
İlkiz sok. No: 21 
Atatürk bulvarı No: 
Konya sokak No: 21 
Selanik cad. No: 11 

163 

365 

Varlık mahallesi 
Tuna cad. No: 5 
Atatürk bulvarı blok apartman
lar 
Atatürk caddesi No: 196 
Darende cad. 

212 972,78 Ersin Apartmanı 

263 816,76 Yenen » 
203 958,80 Alpmaıı » 
269 428,69 İzmir » 
155 240,58 Arım » 
816 174,39 2 No: lu » 

1 183 716,70 1 No: lu » 
237 052,37 Doğu » 
475 999,17 3 No: lu » 
822 1 5 8 - 1. lşkur Han 
979 993,58 4 No: lu apartman 

67 325,— Garaj ve şoför odaları ilâve 
7 253 476,58 Arsa bedeliyle birlikte ihale bedeli 

toplamı 
1 043 425,36 6 No. lu İş Ham 
7 292 619,63 ilâve inşaatlarla birlikte 

890 187,23 Liğda Tütün Şirketinden 
1 305 470,42 Belediye ile müşterek hal bina*' 

23 479 016,06 
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Kurumumuz tarafından finanse edilen işçi meskenleri durumunu gösterir cetveldir 

İ n ş a a t ı 
Kooperatiflerin finansman dununu Devam İkmal 

Açılan krediler ödenen eden edilen 
Mesken Arsa İnşaat miktar mesken mesken 

Şehirler adedi T. L. T. L. T. L. adedi adedi 

Ankara 
İstanbul 
izmir 
Bursa 
Hereke 
Kayseri 
Adana 
İzmit 
Mersin 
Eskişehir 
Söke 
Konya 
Alpullü 
Diyarbakır 
Samsun 
Amasya 
Zonguldak 
İskenderun 
Adapazarı 
Uşak 
Elâzığ 
Gazianteb 
Taşköprü 
Antalya 
Balıkesir 
Erzurum 

1 854 
3 105 
567 
520 
101 
476 
139 
142 
205 
418 
32 
328 
32 
30 
246 
94 

1 417 
49 
154 
29 
76 
53 
7 
14 
26 
48 

1 970 369 
5 397 141 
453 143 
142 200 

21 625 
241 898 
19 500 

269 112,50 
439 319,07 
42 400 
567 824 

424 350 
611 640 

47 736 
106 504 

62 141,77 

39 096 

31 661 
32 055 
9 970 
7 435 
975 

667 
278 
298 
770,12 
315 

4 472 808 
2 032 
1 961 
1 937 
4 529 

263 
250 
886 
980,90 

230 085 
3 265 

20.1 
638 

3 451 
1 2.1 L' 
2 211 
893 

2 056 
616 
926 
635 
64 
293 
467 

1 680 

583 
096 
959 
535 
492 
722 
608 
951 
814 
998 
957 
154 
332 
941 
822 

15 965 923 
28 811 337 
4 120 119 
2 106 550,12 

931 667 
3 947 407 
1 160 576 
1 261 986 
1 516 368 
3 849 800,33 
230 085 

3 103 404 
201 096 
499 654 

2 002 681 
600 852 

2 211 722 
893 608 

1 588 678,97 
585 971 
230 847 
512 039,70 
30 000 

438 029 

1 357 
1 633 
332 
325 
60 
63 
42 

. 36 
110 
141 

131 

30 
105 

114 
" 

73 
53 
7 
14 
26 
48 

497 
1 472 
235 
195 
41 
413 
97 
106 
95 
277 
32 
197 
32 

141 
94 

1 417 
49 
40 
29 
3 

Yekûn 10 162 10 856 000 115 568 534 76 800 399 4 700 5 462 

N o t : 31 . XII . 1958 

Sümerbank tarafından Nazilli'de inşa ettirilen 228, Malatya'da 168 mesken ile Etibank Toplulu
ğuna ait Sivas (Divriği) nde 76, Artvin (Mıırgııl) da 103, Kütahya (Tunçbilek) tc 300, Manisa 
(Soma) da 10 mesken mukabilinde açılmış bulunan ceman 15 605 929 liralık kredi yukardaki yekû
na dâhil değildir. 
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İnşaatı devam eden tesisler 

İnşaatın yeri ve ismi 

Ankara : 
7 No.lıı apartman 
Ankara hastanesi (305 yataklı) 
işçi eğitim merkezi 
Gayret mahallesi blok apartmanları 
5 No. lu Ap. ilâve inşaatı 
istanbul : 
Paşabahçe Hastanesi 
Süreyyapaşa Sana. yeni baraj inşaatı 
izmir : 
Kordon Apartmanı 
Samsun : 
Samsun iş hanı 
Samsun hastanesi 
Kayseri : 
Kayseri hastanesi 
Aydın : 
Aydın otel ve sinema inşaatı 
Aydın hastanesi 
Eskişehir : 
Eskişehir hastanesi 
Diğer vilâyet ve kazalar : 
Ballıdağ Sanatoryumu 
izmit hastanesine kat ilâvesi ve poliklinik 
Soma Dispanseri 
Denizli otel ve sinema inşaatı 
Çankırı otel ve sinema 
Kızılcahamam oteli 
Sinob turistik oteli 

21.IV.1959 tari
hine kadar mü-
taahhide ödenen 

T. I 

1 070 
986 
409 

6 496 
321 

J . 

602,23 
833,34 
886,80 
138,82 
889,40 

— 
1.24 049,51 

857 

37 G 
478 

777 

577 
3 216 

2 335 

1 042 

644 
953 

589,28 

571,45 
694,48 

631,39 

971,13 
511,89 

731,63 

012,27 
— 

506,87 
650,77 

962 430,40 
483 
198 

788,19 
212,49 

16 314 702,34 

Tesisin kuru lmas ına 
âmil olan sebepler 

Rant temini 
Sağlık tesisi 
Malûl işçilerin yetiştirilmesi 
işçilere mesken 
Garaj ve şoför odaları 

Hastane ihtiyacı 
Sanatoryuma su temini 

Rant temini 

Rant temini 
Hastane ihtiyacı 

Hastane ihtiyacı 

Rant temini 
Hastane ihtiyacı 

Hastane ihtiyacı 

Sanatoryum ihtiyacı 
Hastane ihtiyacı 
Dispanser ihtiyacı 
Rant temini 

» » 
» » 

- Wi>-— 



î : 80 12.6.1959 C : 1 

Kurum malı arsalar 

M e v k i i 

Adana İstiklâl mah. Şirmanlı sok. 
Adapazarı Pabuççular mah. Harmanlık 

mevkii 
Ankara Yıldırımbeyazıt, Çubuk şosesi 

» Mithatpaşa cad. ile Tuna cadde
sinin kesiştiği köşe 

» Konur sokak 
» Telsizler Babaharmam mevkii 
» Anafartalar Tahtakale sokak 
» » » » 
» » » » 
» Ziya Gökalp cad, «Cami arsası» 
» Dışkapı Etlik caddesi 
» İstanbul cad. Hipodrom ve 

Stadyum sahaları arası 
» » » » » 
» İstanbul cad. Yenimahalle civa

rı «Gayret mahallesi» 
Aydın Muğla şosesi üzerinde 
Bursa Tımarhane kurbu semtinde 

» Mehmet Karamani mah. Musta
fa Necip sok. «Setbaşı» 

Çankırı Cumhuriyet mah. Hükümet ko
nağı yanı 

Eskişehir Güney Kiremit .Fabrikası ittisa
linde 

Diyarbakır Seyrantepe 
Erzurum İstasyon cad. 

» Gez mahallesi 

istanbul Fatih Kasap îlyas mah. (Samat-
ya) 

Kadıköy Tuğlacıbaşı köyü Kayışdağı cad. 
İstanbul Beyoğlu Pürtelâş Hasan mah. 

Fındıklı yokuşu Mebusan ead. 
» Beşiktaş Vişnezade mah. Şehit 

Mehmet sokak 
» Eminönü Balıkpazarı 

Mesahası 
M2 

15 000 

3 931 
31 465 

780 
830 

6 022,5 
1 741 
1 847 
1 126 
5 001 
4 250 

38 294 
2 793 

123 095 
17 956 
18 692 

Kıymetleri 
T. L. 

158 164,92 

29 543,26 
" 500 580,97 

414 821,50 
158 167,80 
38 117,20 

4 588 783 
4 868 165,50 
2 967 835,50 
5 272 480,80 

850 000 

12 111 776,03 
883 809,10 

1 557 312,27 
428 727,19 

59 153,07 

Mülâhazat 
(Mubayaa maksadı) 

Hastane inşası 

Dispanser » 
Hastane » 

İş hanı » 
Memur lojmanı 
Rehabilitasyon merkezi 
Akaar inşası 

» » 
» » 

Muhtelif tesisler 
Akaar inşası 

Blok apartmanlar 
» » 

» » 
Hastane inşası 
Hastane inşası için 

2 364,25 

4 773,57 

30 000 

40 320 
573 

8 112,25 

564 778,22 

125 602,08 

32 700 

212 670,28 
318 404,63 

1 924 222,55 

23 154,10 1 608 864,14 

alınmışken işçi mes. e 
devri düşünülüyor. 

Şube binası, iş hanı 

Otel, gazino ve sinema 

Hastane inşası. İşçi 
meskenleri arasından 
ayrıldı. 
Hastane 
Şube ve iş hanı 
Blok ap. ve sinema in-. 
şasi 

Hastane inşası bâzı 
parseller mahkemelidir. 

46 044 452 646,67 Hastane inşası 

1 542 1 054 .910,31 İş hanı ve depo 

7 108 4 882 387,04 İş hanı inşası 
6 375 26 456 250 Akaar inşası için 
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» 
» 
» 

İzmir 

Kayseri 

Konya 
» 

Mersin 
Ordu 
Samsun 

» 

Soma 
Trabzon 

t : ÖÖ 12 

M e v k i i 

Vatan caddesi 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tozkoparan 
Fatih blok ap. 1ar sırası 
Güney mah. Gaziler cad. «Te
pecik» 
Kültür mah. 1 ve 2 nci Kordon 

Alsaneak mah. 1473 ve 1476 No. 
sokaklarda 
Hacı Kılmç mah. İstasyon cad. 
Devlet Hastanesi bitişiğinde 

Konya 
Yeni Müze caddesi 
Nusratiye mahallesi 
Kasaba mahallesi 
19 Mayıs mah. Kışla yolu sokak 

» » » » 
Merkez Ulugazi mah. Gazi cad. 
Şifa Yurdu sokak 
Samsacı mahallesi 
Kavak meydanı 

» » 

.6.1959 
Mesahası 

M3 

29 356,29 
6 842 
2 372 
6 483 

17 656 
25 171 
3 007,86 

12 061 
832,50 

841 
1 800 

20 426,5 

4 471 
1 106,25 

29 200 
833,30 

16 380 
20 994 

2 750 
8 062 
6 650 

13 159 

1 

C : 1 
Kıymetleri 

T. L. 

15 464 806,69 
3 606 675,28 
1 250 367,90 
3 417 432,92 
9 307 795,31 

26 537 156,53 
3 171 112,11 

48 639,51 
255 218,48 

149 220,19 
132 920,15 
521 785,35 

377 094,35 
640 354,76 
600 939,92 
175 760,30 
125 462,54 
88 415,68 

552 029,71 
26 350,67 

175 269,57 
430 735,70 

39 576 417,63 

Mülâhazat 
(Mubayaa maksadı) 

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

Hastane inşası 
Yeni almanın ilâve
siyle 

Depo ve iş hanı 
Lojman ve akaar 
Yeni almanın ilâve
siyle 
Lojman 
Şube ve dispanser 
Hastane 
Dispanser inşası 
Hastane inşası 

» » 

İş hanı inşası 
Dispanser inşası 
Lojman arsası 
Hastane inşası 

3. — Tokad Mebusu Reşit Öndcr'in, Tokad 
ile Niksar arasındaki yolun dere içeririnden 
geçirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tahriri 
cevabı (7/447) 

2 . III . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Biyasetine 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de-
lâleterinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Tokad 
Reşit önder 

Tokad ile Niksar arasında Devlet şosesi olan 
Dönekse yolunun dar ve arızalı olması vüzün-

den, her sene vukua gelen otomobil kazalarından 
mütevellit asgari 15 - 20 vatandaşın can kaybı 
olduğu malûm olan vakıalardandır. 

Bu kabîl kazaların önlenmesi için daha arı
zasız olan dere içerisinden bu yolun geçirilmesi 
hususunda Bakanlığınızın noktai nazaırı nedir? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
27 . III . 1959 

Nafıa Vekâletine 
Tokad ile Niksar arasındaki yolun dere içe

risinden geçirilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tokad Mebusu Reşit önder tarafından 
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verilen tahrirî sual takririnin bir sureti ilişik 
olarak sunulmuştur. 

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

T. B. M. M. Reisi Y, 
M. Goloğlu 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı: 472 

12.VI.1959 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
27 . III . 1959 gün ve 7 - 447/2828/11678 sa

yılı yazılarına karşılıktır : 
Tokad Mebusu Reşit önder'in yazılı sual tak

riri aşağıda cevaplandırılmıştır: 
Tokad - Niksar arası iyi makadam bir il yo

lu olup, Devlet bakımmdadır. 
Vasıtaların kaza yaptığı ve tehlike arz ed-m 

Dönekse yolu; Tokad - Niksar arasında, Niksar'
dan 5 Km. güneyde başlayıp Dönekse vadisinin 
sağ yamaçlarına sarılarak (%5-10) meyille 
yükselmekte ve birçok küçük kurplar ihtiva et
mektedir. Yolun sol tarafına taş duvar korkuluk-

,1959 C : 1 
lar yapılmıştır. Yol, bu durumda 3 Km. kadar 
devamlı yükselmekte ve bilâhara daha müsait 
yerlere çıkmaktadır. 

Dönekse yolunun kötü virajlı ve meyilli du
rumdan kurtarılması için yeni güzergâh olarak 
Dönekse deresi tamamen tetkik edilmiştir: Dere 
içinde, mevcut kalıntılardan evvelce bir yol ol
duğu anlaşılmaktadır. 1940 senesinde vukubulan 
zelzele, dere içinde büyük tahribat yapmış ve 
mevcut yolu tamamen ortadan kaldırmıştır, tki 
tarafın yamaçlarından inen büyük taşlar derenin 
3 Km. lik bir kısmını doldurmuştur. Arazi ken
dini tutamıyan bir karakter göstermekte ve iki 
yerde heyelan başlamış bulunmaktadır. 

Dere içindeki duruma göre burada standart 
bir yol yapılmasına imkân yoktur. Düşük stan
dartlı bir yolun yapılması da tahminen 3 - 5 
milyon liraya ve kuvvetli bir bakım ekibine ihti
yaç göstermektedir. Bu durumda dahi yol müsta
kar bir durum arz etmiyecektir. Bu sebeple mez
kûr dereden yol geçirilmesi faideli mülâhaza 
edilmemektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
T. tleri 

TASHİHLER 

74 ncü inikat Zabıt Ceridesinde aşağıdaki tashiler yapılacaktır 

Yanlış Sayfa 

395 

Sütun Satır 

11 

Doğru 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinde meriyete girer. 

MADDE 2. — Hükümet tek
lifinin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir; 

395 1 15 MADDE 3. — Hükümet tek
lifinin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

78 nci inikat Zabıt Ceridesinin 616 sayfasının birinci sütununda reye arz edilen muvakkat 2 ne» 
madde, daha evvel kabul edildiği için, bu sayfadan çıkarılacaktır. 

MADDE 3. — Bu kanun hük
münü icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 
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Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine dair Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi 610 
Rey verenler : 309 

Kabul edenler : 309 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 280 
Münhal mebusluklar : 21 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı* 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
îbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşe! 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 

[Kabul 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îınre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğiu 
M. Halûk Timunaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BtTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

edenler] 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

©ÖRUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
K^mal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
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 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
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 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

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

İÇEL 
Mehmet Dölek 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad -Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Aleksandros Hacopulos 

. Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
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Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

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

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu ' 
ibrahim Kiraboğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

1959 C : 1 
KOCAELİ 

Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Al tuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
fceyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

Şefik Çağlayan 
Gîyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münih Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk . 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kurüöğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
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Hasan Gürkan 

TRABZON 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğiu 
Pertev Sanaç 

M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nissamoğlıı 

Nazım Tanıl 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 

[Reye iştirak eimiyenUr] 
ADANA 

Nevaat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğiu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saiın Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınut 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Sattı 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa öztürk (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişjj-oğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritöğlu 
Reeep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eeevit 
Übeyde Bili 

Halil Sesai Erkut 
İbrahim îmkzalıoğlu 
ismail İnan 
ibrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmst Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akman! ar 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Ali ileri * 
Mücteba Iştırı 
Faik Ocak 
Fuat Onat 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Alim Sipahi 

BURSA 
Necdet Aaak 
Hüseyin Bayrı 
Nurullah İhsan Tolon 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (1.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatİn Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 

Kâmil Tabak 
Ethem Yal çına İp 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fıhri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
tsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğbî 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Şevki Erker 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ahi din Potu oğlu 

GAZİANTEB 
Samih Tnal 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğhı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HAKKARİ 
Übeydııllah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hoeaoğln 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Resa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Refik Koraltan (Reis) 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş (1.) 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Mithat Perin (1.) 
Yusuf Salman 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Noemi Nuri Yüeel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Behçet Uz 

Fevzi Aktaç 
Sim Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
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Turgut Gole 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıprşaoğlu 
Durdu Turan 

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

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
Abdurrahman Fah^i 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hulki Âmil Keymen 
Halil özyörük 
Mustafa* Runyun 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kanal Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 
Nüvit Yetkin 

î : 80 12.6 
MANİSA 

Hikmet Bayur (I.) 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
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 
Ali Gürün 
îsmril Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

.1959 C t l 
Rİ3E 

Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Döğuyıldızı 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 

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 
ismail ö'îdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önider 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Aolnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Ab dülvahap Altmkay-
nak (t.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç* 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 
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(Münhal mebusluklar] 
Ank&ra 

Ayam 
Utsrta 

6 
1 
1 
1 

Bdirne 
Bskiçehir 
istanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

21 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması) 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenhr 
Münhal mebusluklar 

610 
311 
311 

0 
0 

278 
21 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHIBAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demire r 
Kemal özçoban 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazıfi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
AM Heri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğhı 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
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Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal f 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

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

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Büstü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arşlan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya' 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 

t : 80 12.6 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
İbrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

1959 O : 1 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğîu 
i h m e t İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topal er 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğltr 
Şefik Çağlayan 

Giyasettin Emre 
NEVŞEHİR 

Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğîu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldm 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulnsoy 

SllRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Muharrem Tan sel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 
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TRABZON 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
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Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
'Fuat Nizamoğlu 

Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

[Beye iştirak etmiy enler] 
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 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sim Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk (I.) 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 

Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Giritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail înan-
Ibrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Fuat Onat 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BÎTLÎS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Nurallah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (I.) 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
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 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan 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) 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Sedat Çetintaş (I.) 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Mucip Kemalyeri 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
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SAKARYA 

Baha Hun 
Bifat Kadızade 

Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

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

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlıı 
Servet Haeıpaşaoğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Bagıp Atademir 
Halil özyörük 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tülunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Selim Akis 
Hikmet Bayur (t.) 
Semi Ergin 

1 : 8 0 12. 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cemil Şener 

MABAŞ 
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 Kermooçlu 
Hasan Reşit Tankın 
Selini Telliağaoğhı 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Bifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

OBDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 

SIIRD 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Mahmut Pınar 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati tlter 
Edip lnıer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şin&si Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
ismail Özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Bıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 

Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
(V.) (I.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karaya vuz 
0. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Bamoğiu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Ali Bıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Bıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdül vahap Altmkay 
nak (I.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 
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(Mimhal mebusluklar) 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
i 
1, 

Edime 
Eskişehir 
İstanbul 

i Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sİnob 
Vaa 
Yozgri 



î : 80 12.6.1959 C : 1 
Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çergel 
Arif B^mirer 
Kemal Özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis ftztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Yağar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yağar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul, edenler 
Reddedeukr 
Müstenkirler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhûl mebusluklar 

610 
310 
310 

0 
0 

279 
21 

[Kabul edenler] 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet KocabıyıkoğlU 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümrıü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Güle-? 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
A^âh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

M A T ) TTYUT 
ÇORUM 

Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevüi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Isnnil Hadımlıoğlu 
AJi Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM , 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
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GAZÎANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

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

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 

t : 80 
ibrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

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

KAYSERİ 
B îkri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

12.6.1959 O : 1 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Silim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar , 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağao^lu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Ş^msi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RtZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Met« 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 
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Nazım Taml TRABZON 

îsmail Şener 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

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 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağaı 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk (I.) 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Ktifrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
îsmail Rüştü Aksal 
Osman Aligiroğlu 
Hüseyin Balık 

1 : 80 12.6 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
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 
Kenan Atananlar 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Fuat Onat 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Rıfat Bingöl 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Nurullah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (1.) 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
•Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

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

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

ERZURUM 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANS 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş (t.) 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Mucip Kemalyeri 
Mithat Perin 
Celâl Rama^anoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 

IBeye iştirak etmiyenler] 
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Zakar Tarver 
Nuri Yamnt 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

ÎZMÎR 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öeal 
tbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Halil özyörük 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

t : 80 12 .6 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (1.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Selim Aki§ 
Hikmet Bayur (1.) 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğl u 

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

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soy er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda GiMey 
Şevket Koksal 

.1950 0 : 1 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Mahmut Pınar 

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

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş. Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Ra. 
V.) (î.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
0. Nuri Lirmioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğb. 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nâk (î.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 
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1 : SÛ 12.6.1959 0 : 1 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydm 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

ı Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

21 
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1 : 80 12.6.1959 0 : 1 
6623 sayılı Türk Havayollan Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
311 
311 
0 
0 

278 
21 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Necati Topçuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 

[Kabul 
Ekrem Torunlu 
Cevat ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğhı 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkeğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrııl Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız. 

BİTLİS 
Nasrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

edenler] 
BURDUR 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Er ozan , 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nuredîin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
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 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil • 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
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Hasan^Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali. Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 

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

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlıı 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Brdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 

î : 80 12 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
ibrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburuu 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pmar 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

6.1959 0 : 1 
KOCAELİ 

Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğhı 
Cevdet özgirgin 
ihsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri îîrgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Aguıı 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğhı 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet tllusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
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Hamdi Özkan 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paket 

TRABZON 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanü 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
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-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk (I.) 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf revi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin özbay 

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 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ismail İnan 
İbrahim Saffet Onmy 
Üyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Fuat Onat 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Rıfat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Nurullah İhsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (1.) 
Servet Sezgin 
Nahit Uraİ 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlao 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

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

ERZURUM 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Kemal Demirajay 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş (t.) 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Mucip Kemalyeri 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
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Zakar Tarver 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Necdet Incekara 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

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

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Halil özyörük 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 

î : 80 12.6 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Selim Akis 
Hikmet Bayur (I.) v 

Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cemil Şener 

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 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Zeki Dede 

NÎĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

,1959 O : 1 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 

SIÎRD 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Mahmut Pınar 

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

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
ismail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (I.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
0 . Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altın kay
nak (I.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurdabayrak 
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t : 80 12.6.1959 C : 1 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

21 
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I : 80 12.6.1959 C : 1 
Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşlet

mesine devri hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
312 
312 

0 
0 

277 
21 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 

Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğhı 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali îleri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kaİıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümııü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Keeaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaeagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

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

Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
.Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
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Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
AbiduvPotuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

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

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 

î : 80 12. 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
tbrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

.1959 O : 1 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
ŞTafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 

I Cemil Şener 
ı İhsan Yalkm 
| MUĞLA 

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

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

• NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
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Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeİri Erataman 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

t : 80 12 .6 
TRABZON 

Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

1959 C . 1 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 

Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
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 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Öztürk (I.) 
Necati Topcuoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
tsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
tsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 

Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğîu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim tmirzalıoğlu 
tsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Uyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 

BİNOÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğhı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Alim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Halûk Şaman (t.) 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat (1.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan . 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
-Ethem Yalçınalp 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
A. Hamdi Sanear 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 

. EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftü gil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Taîay 

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

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Ceııani 
ihsan Daî 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğhı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim. 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş ( t ) 
Mucip Kemalyeri 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 
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itZMÎE 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman | 
Hasan Erdoğan i 
Turgut Göle j 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasinı ilker 
Behram Oca! 
İbrahim Us 
Osman YelteMn 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Durdu Turan 

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

KIRŞEHİR i 
Osman Bölükbaşı j 
Osman Canatan | 
Hayri Çopuroğlu I 
Fazıl Yalçın j 

KOCAELİ | 
Ömer Cebeci i 
Dursun Erol | 

KONYA i 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Haindi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 

t : 80 12 .6 
Tevfik Ünsalan (1.) I 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Saınet Ağaoğlu 
Selim Akis 
Hikmet Bayur (t.) 
Semi Ergin 

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 Kermooğln 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre I 

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

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin I 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

. 1959 O : 1 
SAKARYA 

Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Baha Hım 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyüdızt 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

8URD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

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

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır . 
Hasan ÇKirkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs 
V.) (t.) 
Fikri Karanis 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın. 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkny-
nak (t.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 
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1 ; 80 12.6.1959 O : 1 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydm 
Bursa 

ö 
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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t : 80 12.6.1959 C : 1 
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört muhribin satınahnması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İngiltere Hükümeti aranında münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak 
12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mektupların tasdiki hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 311 
Kabul edenler : 311 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye igtirak etmiyenler : 278 
Münhal mebusluklar : 21 

ADIYAMAN 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal Ozçoban 
Osman Talu 
Necati Topçuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
Nazif i Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk . 
Burhanettin Onat . 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

[Kabul 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

edenler] 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

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 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 

Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Nedim ökmerı 
Cevdet San 

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

HAKKÂRİ 
übeydullak Seven 

İÇEL 
J'iüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
vSami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazım Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Muhlis Brdener 
Selim Erengiî 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
JRü§tü Güneri 

t : 80 12. ( 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopıüos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğiu 
İbrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaç 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekınel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
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Kâmil Gündeş, 
Servet Haeıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıgkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Avui Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlı 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa İlunyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet* Diler 
ibrahim Germeyanoğl 
Ahmet ihsan öürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Nebi! Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğhı 
Sıuli Mıhçıoğlu 
Orhan Ocnkoğhı 
Cevdot ö?j?irgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 
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MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

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 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Din çer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret KSıiföloğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Nüzhet Ulusoy 

SÜRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tamul 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Akaoz 
Zeki Erataman 
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TOKAD 

Keramettin Gençler 
TRABZON 

Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lemioğlu 
Hasan Polat 

Salih Zeki Bamoğlu 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğln 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
ADANA 

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

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sim Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer (t.) 
Mustafa özttirk (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
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 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Uyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Halûk Şaman (V.) 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat (1.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
I/ursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü (I.) 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

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 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoglu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli (I.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırn Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
tnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş (I.) 
Mucip Kemalyeri 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZBÖR 
Selim Ragın Emeç (I.) 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sim Atalay 3 
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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 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (1.) 
Mehmet Ali Ceylân (I.) 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunsy 
Tevfik Ünsalan (1.) 
Nüvit Yetkin 

İ : 80 12.6 
MANİSA 

Sarnet Ağaoğlu 
Selim Aki§ 
Hikmet Bayur (1.) 
Semi Ergin 

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 
Giyasettin Emre 

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 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 
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SAKARYA 

Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğîu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Fikrî Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SIÎRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioglu 
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 Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

Bekir Şeyoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (1.) 
Fikri Karanis 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman 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 
Abdullah Akın 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktenr 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 
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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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Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki 
verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline dair Kanuna verilen rey

lerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir,) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 
Ekrem Torun] u 
Covat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

A 
Rey 

m adedi 610 
verenler 309 

Kabul edenler 309 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 280 
' Münhal mebusluklar 21 

(Kabul edenler] 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLÎS 
Nasrettin Barut 

-BOLÜ 
Zuhuri Danışmaü 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
tlısan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozaıı 
Sadettin Karacabey 
Salâh addin Karaeagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırını 
Hulusi Köymen 

Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

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

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

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 

Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
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Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Elemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

ÎÇEL 
ltû$tü 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 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Aleksandros Hacopnlos 
Ali Harpntln 
Hadi. Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırsan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 

î : 80 12 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoaıınidis 
Necmi Nuri Yücel 

ÎZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapan i 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Cağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Alî Gözlük 
Münif tslâmoğlıı 
Hadi Tan 

KAYSERÎ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Devetioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

6.1959 C : 1 
KOCAELİ 

Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmen oğlu 
Muhittin Güzelinim ç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğhı 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topalor 

MANİSA 
Sam ot. Ağaoğln 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Ya Ikın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandal inci 
Nuri özsan 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettjn Em re 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
lliLseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgiî 
Muzaffer ön a! 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettm Barış 
Hamdi Başak ? 
Selâmi Dinçe r 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Haradi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
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TRABZON 

Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 

Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tamıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Bay kam 
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 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer (I.) 
-Mustafa öztürk (t.) 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı " ' 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

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 Imirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İm re 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 

Servet Bilir 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat (1.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Fa tin Rüştü Zorlu (V.) 

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

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

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

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli (1.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Refik Koraltaıı (Reis) ^ 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş (1.) 
Muhlis Erdener 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Mithat Perin 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Mahmut Yüksel 
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ÎZMÎR 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

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 
Fikri Apaydın 

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

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Osman Bibioğlu 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keyman 
Ahmet Koyuncu 
Nafiz Tahralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 

î : 80 12 .6 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur (I.) 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 

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 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

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

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 

. 1959 C : 1 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 

SllRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

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 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoglu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (I.) 
Fikri Karanis 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
a.) 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

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

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu -
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural , 

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

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayr%k 
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[Münhal mebusluklar] 
Ankara 

Artvin 

Aydın 

Bursa 

Ö 

] 

1 

1 

Edirne 

Eskişehir 

İstanbul 

Kastamonu 

i 

1 

2 

1 

Kırklareli 

Kocaeli, 

Konya 

Muğla 

1 

1 

1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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S. SAYISI : 1 9 2 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu, Kayseri MebWsu Hakkı Kurmel, 
Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut ve SeKm Söfey^n, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 36, 100,102 nci 
maddelermde değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvakkat 
bîr madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (2/120, 2/111, 2/123, 2/11) 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/120) 

?.II. 1958 

Yüksek "Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 102 noi maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifimi esbabı mueibesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken muamelenin ifasını saygılarımla rica ederim. 
Trabzon Mebusu 

M. Goloğlu 

GEREKÇE 

5434 sayılı Kanuna nazaran âdi malûl olan memurlardan en az 15 ydı tamaml'amış olanlara 53 
ncü maddeye $öre maaş bağlanmakta, 15 yılım taınamlaıöamı^ alanlara W ve' 83 ncü Maddelere gö
re toptan ödeme yapılmaktadır. 

'Gerek maaşa müstahak olan, gerekse kendisine toptan ödeme yapılmış bulunan âdi malûller. 
ijilâhara vazife (görebilecek hale gelirlerse sağlık kurullarınca 93 ncü maddeye ıgore îtasdik edile-

*cek raporlara müsteniden tekrar emeklilik hakkı tanınmış bir vazifeye tâym ^edilebilirler. Bu ba
kımdan maaşa müstahak olanlarla toptan ödeme yapılmış bulunanlar aratanda bir fark mevcut 'de
ğildir. 

Fakat yeniden vazife alanların emeklilik hesabında gayriâdil olduğuna kanaat getirdiğimiz 
bir fark vardır. Şöyle kil : 

a) 15 yılını tamamlamış olduğu için malûl aylığı alırken emeklilik hailfikı tanjfmönj bir vâzi&ye 
tâyin edilenlerin ^ayrılışlarında, eski aylıklarına bu vazif elerde -çeçen falî ve itibari hi'zmet (müddet
lerinin her yıl için keseneğe esas olan aylık veya ücreti tutarının % 1 i (Son hizmet) aıaftnı ile ek
lenir (Madde : 100, birinci fıkra.) 

b) 15 yılını tamaımlıyamadığı için kendisine toptan ödeme yapılan mâkûllerin tekrar emeklilik 
hakkı tanınmış bir vazifeye tâyinlerini mütaakıp ayrılışlarında isse, eski hizmet müddetleri hiç na
zara alınmadan, sonraki hizmet müddetleri için yukarda (gösterilen şekilde bir hesaba müstenit 
(Son hizmet zammı) aylık şeklinde 'bağlanır (Madde : 100, son fıkra.) 

<Bu kesin hükümler karşısında 15 yılını tamamlamış malûllerle, 15 yılını tamamlıyamamış mâflûl-
11 irin emeklilik hesabında (ikinciler aleyhine büyük ve adaleltsiz bir fark vardır. Halbuki, kanun bu 
^gibilerin eski hizmetlerinin sayılabilmesinde bâzı imkânlar derpiş eder halde olmalı idi. Meselâ bu 

Devre : XI 
İçtima: 2 
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'gibi Ikinıiseler, tekrar vazifeye alındığında evvelce toptan aldikları parayı ödedikleri takdirde 'es
ki (hizmet müddetleri de sayılabilmeli idi. 

Nitekim, maluliyetleri mevzuubabsolm'adığı halde sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri 
almış bulunanlardan emelklilik hakkı tanınmış bir vazifeye geçenler, aldıkları paraları, % 5 faizi 
ile toptan geriverirlerse eski fiilî ve itibari hizmetleri yenilerine eklenir (Madde : 102) 

Görülüyor İki, maluliyet gibi mücbir bir sebepleri mevcudolmadığı halde, keseneklerini {kendili
ğinden allmış olanların bilâhara emeklilik hakkı tanınmış bir vazifeye geçmeleri halimde, bâzı şart
larla, eski hizmetlerinin yenilerine eklenmesi mümkündür. Bu ıgibilere İkamın bu hakkı tanımıştır. 
O halde bu ıgibilere tanınmış olan bu hakkım, mümasil şartlar dairesinde, maluliyet gibi mücbir bir 
sebebe binaen vazifelerinden ayrılmış olup da tekrar 'emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınmış 
olanlara da verilmesi âdil bir iş olacaktır. 

İşte işbu teklifimizin mucip sebebi bu adaleti1 teminden ibarettir. Teklifin esası ise, 102 nci mad
deye, 15 yılını tamamlıyamamış oldukları için kendilerine toptan ödeme yapılmış malûllerin ilâve
sinden ibarettir. 

TRABZON MEBUSU MAHMUT GOLOĞLU'NUN 
TEKLİFİ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 102 nci 
maddesinin tadiline ait kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı. Kanunun 102 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 102. — Sandıkta birikmiş emkeli 
keseneklerini almış bulunanlar ile 82 nci mad
denin (c) fıkrası gereğince kendilerine toptan 
ödeme yapılmış bulunanlardan 98 nci maddenin 
vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak 
üzere emeklilik hakkı tanınan veya 130 ncu 
maddede gösterilen vazifelere belediye başkan
lığına, illerin daimî komisyonu üyeliklerine ge
çenler, aldıkları paraları, tâyin edildikleri veya 
seçildikleri tarihlerden itibaren %5 fazi ile 
toptan sandığa geriverirlerse. 

Tâytin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce ge.çen 
fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra 
kalan yaş sayısı, 401 geçmemiş olmak şartiyle, 
sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibari 
hizmet müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları, yukarıki müddetler için
de gerivermiyenler veya esasen gelivermek iste-

' miyenler 40 yaşını doldurmamış olmak şartiyle 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa alın
mış sayılarak sandıkla ilgilendirilirler. 

83 ncü madde gereğince emekli kesenekleri 
geriverilmemiş veya tahakkuk ettirilen kesenekle
rini henüz almamış olanlardan, birinci fıkrada ya
zılı vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi 

( S. Sayısı : 292 ) 

kaydı haricolmak üzere sözü geçen fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı olanlardan hesap
lanacak yaş sayısı 40 ı geçenler Biriktirme San
dığına alınırlar. 

Meydana çıkan gaiplerden 78 nci madde ge
reğince sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da 
keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden do
layı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, ga
iplikleri tarihine kadar sandıkta birikmiş kese
nekleri miktarında bir para, toptan ödeme ya
pılmış ise, bu para esas alınmak suretyle yuka
rıki hükümler uygulanır. 

MUVAKKAT MADDE — Fiilî hizmet müd-W 
detleri 15 yıldan az olduğu için kendilerine top
tan ödeme yapılmış veya tazminat verilmiş veya 
kaldırılan hükümlere göre bağlanmış vazife ma
lûllüğü aylığının on yıllığını almış olanardan 
halen emeklilik hakkı tanınmış bir vazifede bu
lunup da haklarında 100 ncü veya muvakkat 36 
nci madde hükümlerine göre muamele yapılmak
ta bulunanlardan 6 ay içinde yazılı müracaat 
edenler hakkında da yukarıki madde hükümleri 
tatbik olunur. 

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

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



Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine ve mezkûr kanunun 100 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi (2/111) 

22 .1.1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine ve mezkûr ka 
nunun 100 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimin esbabı mucibesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

MUCÎP SEBEPLER 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, hayat ve istikbalini Devlet hizmeti
ne tahsis etmiş vatandaşların bu emek ve feragatlerinin hak ve nasfet kaidelerine uygun olarak 
mükâfatlandırılması ve bu suretle memlekette içtimai adalet ve fert için istikbale muzaf bir temi
nat rejiminin teessüsünü istihdaf etmektedir. 

Nitekim kanunun ruhunu teşkil eden bu gayelerin tam olarak tahakkuku uğrunda Büyük Millet 
Meclisi pek haklı olarak vakit vakit bu kanun üzerinde tadil ve ilâveler yapmaktadır. 

Mevzuun gelişme seyrini dikkatle takibetmek mevki ve mecburiyetinde bulunan bir Mebus sıfa-
tiyle aşağıda arz etmiş olduğum, aynı hâdiseler cümlesinden bir noksanın tebarüz ve telâfisini temin 
maksadiyle bu kanun teklifimi yapmış bulunuyorum. 

Sıhhi sebeplerle veya 3360 sayılı Kanuna göre yetersizlik, disiplin sebeplerinden dolayı sicil
leri yüzünden veyahut vücutlarından istifade edilemez diye askerî mahkemelerden bir hüküm 
süduru suretiyle bulundukları vazifelerden ve ordudan ihracedilen ve cari kanun hükümleri mu
vacehesinde başka daire ve müesseselerde memur olmalarına mâni bir durumları da bulunma
dığından tekrar Devlet hizmetlerine kabul edilerek uzun yıllardan beri uhdelerine tevdi edilen 

'vazife ve hizmetleri ehliyetle ifa eden bir kısım memurlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
yürürlüğe girdiği tarihte de fiilen vazife başında bulunmakta idiler. Evvelki vazifelerinden ayrı-

- lışlarında kendilerine hizmet müddetlerinin azlığı sebebiyle tazminat veya toptan ödeme şeklinde 
yapılan çok cüzi bir paradan dolayı da geçmiş hizmetleri faizi ile birlikte borçlandırılmalk sure
tiyle kabul edilerek sonraki hizmetlerine eklenmemiştir. 

Bu hale göre sıfırdan bina edilecek bir emeklilik hakkı tanınmıştır ki bu hallin hak nasafet 
ve sosyal adalet kaideleriyle kabili telif olamıyacağı izahtan varestedir. 

Memuriyete alınmasında bir mahzur görülmiyen nakil, terfi ve tecziye gibi hallerde diğer 
Devlet memurlarının statüsüne bağlı olan bu vatandaşların sonradan ifa ettikleri hizmetlerin te
kaütlüğe sayıldığına, her insanın bir kabiliyet sahası ve emekli maaşı ve ikramiyenin de bir 
hizmet karşılığı olduğuna göre ayrıldığı kısımda muvaifak olamamış da olsa, sonradan alındığı 
vazifede başarı gösterdiği taikdirde diğer memurların faydalandığı haklara sahibolması en tabiî 
bir hukuk kaidesidir. 

Kanun vâzıı emeklilik hakkından normal şekilde faydalanmış hizmet müddetlerine göre te
kaütlük ikramiyesine de müstahak olmuş bâzı memurlara evvelce tahsis edilen emekli maaşla
rına eklenecek ayrıca % 2 gibi bir hak sağlarken 100 ncü maddenin 6 ncı bendinde de (Top
tan ödeme yapılmış olanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenlerin bu vazife
lerden ayrılışlarında da yukarda yazılı surette hesaplanacak son hizmet zamımı aylık şeklinde 

(S. Sayısı : 292 ) 
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bajjjlanır.) diyerek diğer bir kısım memurları mezkûr haklardan mahrum etmekte ve son hizmet 
zammının nispeti de sıfırdan bina edilmek şartiyle % 1 olarak tâyin ve tespit eylemektedir. Ba
his mevzuu memurlar 4222 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Emekli Sandığı Kanununa tâbi 
müesseselerde tekrar hizmet aldıklan takdirde bu müesseselerdeki hizmete inıtisapları tarihinden 
itibaren alâkalı sandıklarla ilgilendirilerek yeniden hizmete girmiş gibi normal emeklilik mua
melesine tâbi tutulmakta idiler. Şu hale göre iktisabettîkleri bu hakları da yeni kanunun 100 neü 
maddesi muvacehesinde ref'edilmiş bulunmaktadır. 

Hayatlarını Devlet hizmetlerine tahsis ederek faal çağlarını bu hizmetlerde harcamış insanla
rın çalışamıyacakları devrelerine ait bir sigorta mahiyetinde olan emeklilikten beklenen bu gaye 
de selbedilmiş bulunmaktadır. 

Evvelce çalıştırılmış ve sonradan da çalıştırılmalarında hiçbir mahzur ve fark bulunmamış 
kimselerin bu iki mesai devresinin tevhidinde ve emek sahiplerinin diğer emsalleri misillû mua
melelere mazhar kılınmalarında ancak, hak tahakkuk etmiş ve içtimai adalet yerine getirilmiş 
olacaktır. 

Binaenaleyh 100 neü maddenin 6 ncı bendinin tadili hakkaniyet icabıdır. 

KAYSERİ MEBUSU HAKKI KUEMEL'İN 
TEKLİFİ '• 

5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
' Sadığı Kanununa aşağıdaki muvakkat madde 

eklenmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 104. — Sıhhi sebep

ler dolayısiyle veya başka bir memuriyete alın
masına engel teşkil etmiyeeek her hangi bir 
sebeple âdi malûl olarak emekliye sevk edilmiş 
olanlardan maluliyetleri zail olanlardan veya 
memuriyete alınmasında bir mahzur görülmi-
yerek tekrar emekliye tâbi memuriyetlere inti-
sabedenler, aldıkları tazminatı 5434 sayılı Ka
nunun 102 nci maddesindeki esaslara göre Ha
zine veya alâkalı sandıklara ödedikleri takdir
de eski hizmetleri ihya edilerek yeni hizmet 
müddetlerine ilâve edilir ve bunlar tekaüde 
sevk edilmemiş sayılırlar. 

Ancak haklarında bu madde ttıükmü tatbik 
edileceklerden 40 yaş kaydı aranmadan işirak-
çı sayılırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
sıhhi sebepler dolayısiyle veya başka bir me
muriyete alınmalarına engel teşkil etmiyeeek 
her hangi bir sebeple emekliye ayrılmış olan
lardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emekliliğe tâbi bir vazifede bulunanlar ile bun
dan sonra emekliliğe tâbi bir vazifeye alman
lar hakkında geçici 33 neü maddenin -5434 sa
yılı Kanunun- (C) fıkrası hükmü mahfuz kal

mak şartiyle bu kanun hükümleri uygulanır. 
Bu gibilerden evvelce toptan ödeme yapıl

mış olup da halen emekliye tâbi bir vazifede 
bulunanların hizmetlerinin birleştirilebilmesi 
için aldıkları paraları bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde birinci 
madde hükmü esasları dairesinde Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına ve 1683 sayılı Ka
nun ile ondan evvelki hükümlere göre tazminat 
almış iseler kurumlarına ödemeleri şarttır. 

1683 sayılı Kanuna veya önceki ihükümlere 
göre tazminat almış olanların aklıkları para
ları kurumlarına iade etmeleri halinde o ku
rumlarca ilgililerin fiilî ve itibari hizmet müd
detleri hakkında 5434 sayılı Kanunun geçici 
19 ncu maddesi hükümlerine göre Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına aktarma yapılır. 

Yüzde bir hizmeti ahire zammı verilmek 
suretiyle emekliğe irca edilmiş olanlar da bu 
kanım hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 100 neü 
maddesinin toptan ödemeye metaallik 6 ncı 
bendi mülgadır. 

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

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

( S . Sayısı : 292 ) 
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Ankara Mebusu Halil Sejai Erkut'un, Türkiye Cumhuriyöti Emekli Sandığı Kanununun 100 ncü 
maddesi 5 nci fıkrasında deği^tirilnıeeine ve meşkûr kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 

dair kanun teklifi (2/123) 

Türkiye Büyük Millet, Meclisi Yüksek Riyasetine 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun J.00 nçji maddesi .5 ..nci fıkrasının değiştirilme
sine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gerekli işlemin ifasını arz ve rica ederini. 
Saygılarımla. 

6 Şubat 1958 
Ankara Milletvekili 

H. S. Erkut 

GEREKÇE 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu, hayat ve istikbalini Devlet hizmetine bağlamış vatandaşların bu 

emek ve bağlılıklarını hak ve nasafet kaidelerine uygun olarak mükâfatlandırılmadım ve bu su
retle içtimai adalet ve fert için gelecek endişesinden ari bir teminat -sisteminin teessüsünü amaç 
tutmaktadır. Bu sebeple bir taraftan Devlet hizmetlerini göjrmek üzere vatandaşlardan bir kıs
mını uzun seneler çalıştırmakta buna mukabil bütün çalışma gücünü bu uğurda sarf etmiş olan bu ka
bil şahıslara ve ailesi fertlerine endişesiz bir gelecek sağlamaktadır. 

Diğer taraftan bü suretle Devlet, içtimai heyette mevcudiyeti zaruri olan sosyal adaleti ve fert
ler arasındaki içtimai ve ekonomik muvazeneyi mümkün olan müsavat 4ajres-inde temin etmektedir. 

Bu bünyenin istikrarla devamı için memleketimizi», giriştiği içtimai adalet ve iş hukukunun 
temel prensiplerindendir. 

Bu prensipten hareket edildiği takdirde teklifim dojiayASİyle ele alınan şahıslar da evvelce Dev
let emrinde çalışmış ve halen çalışmakta bulunan veya bu esaslar dâhilinde mütalâası icabedecek 
olan kimselerdir. Bunların yukarda arz olunan emniyet ve adalet rejiminden mahrum edilmelerini 
haklı gösterecek mâkul bir sebebolamaz. Evvelce Devlet hizmetlerinde çalıştırılmış, sonradan ça
lıştırılmalarında da hiçbir mahzur mütalâa edilmiyerek kendilerine hizmet tevdi edilmiş bulunan bu 
gibi şahısların umumi himaye sisteminden istifadeettirilmesi bugüökü adaleit prensibinin ve hayat 
ve geçim şartlarının zorladığı bir gerçektir. 

Bilindiği üzere emekli iken tekrar emekliye tâbi bir vazifeye alınanların emekli aylıkları kesil
mektedir. Hizmetlerinin devamı müddetince henüz emekliye ayrılmamış olarak çalışan diğer Devlet 
memur ve müstahdemleri ile aralarında hizmet bakımından hiçbir fark ve istisna.mevcut bulunma
dığı halde uzun hizmet süresinden sonra bu iki sınıfın tâbi olacağı emeklilik usulünde hak ve nasa
fet kaideleri ile ve bilhassa yeni içtimai adalet telâkkileri ile bağdaşması mümkün olmıyan ayrılık 
ve ikilik mevcuttur. 

Emekli iken tekrar emekliye tâbi bir vazifede meselâ 25 sene çalışan ve buna yaş ve hukuki 
durumu müsait bulunan bir şahıs tekrar emekliye ayrıldığı takdirde son. aldığı aylığın % 25 i nispe
tinde bir son hizmet zammı almak hakkını kazanacaktır. Halbuki emekliye hiç ayrılmadan bu kadar 
müddet vazife gören bir memurun alacağı emeklilik aidatı bununla mukayese edilemiyecek ölçüde
dir. 

Bilhassa son mevzuatımız, daha genç yaşta iken emekliye sevk etme huausunda idareye yetkiler 
tanıdığı için çalışabilecek çağda ve şartlar içinde olan şahısları tekrar randımanlı olarak Devlet 
hizmetinde çalıştırarak kendilerinden istifade ihtiyacı daha da artmış bulunmaktadır. 
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Bu gibi emeklilikten müstahdem şahısların diğer memurlara sağlanan bâzı sosyal yardım ve 
ödemelerden istifade etmemekte olmaları da kendilerinin korunmasını haklı gösteren sebeplerden
dir. 

Bir kere emekliye ayrıldıktan sonra bu gibilerin tekrar Devlet hizmetinde istihdam edilmemesi 
gibi bir mütalâa ileri sürülebilir. Ancak bu anlayışla fiilen çalıştırılanların durunılannı korumak 
hususu birbirinden ayrı ayrı şeylerdir. Kaldı ki, emeklilerin hayat şartlan içinde geçim imkânlan 
sağlanmış olmadıkça emeklileri çalıştırmaktan vareste kalmamıyacağı da bir hakikattir. 

Hulâsa : Devlet hizmetinde aynı şartlarla çalıştırılan iki zümrenin eşidolarak himayesi bugünün 
içtimai adalet telâkkisi karşısında bir zaruret olduğu düşüncesi bu teklifi Yüksek Meclise takdime 
beni zorlıyan sebepler olmuştur. 

Büyük Meclisin yüksek takdirlerine bu teklifimi arz ediyorum. 

ANKARA MEBUSU HALÎL SEZAİ ERKUT'UN 
TEKLÎFÎ 

5434 sayik Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 100 ncü maddesi 5 net fıkrası
nın değiştirilmesine ve geçici madde eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 100 ncü mad
desi 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Her hangi bir sebeple emekliye ayrılmış 
olanlardan sağlık durumları ve diğer şartları 
yeniden memurluğa .alınmasına engel kalma
ması hasebiyle emekliye tâbi bir hizmete alı-
nanlann yeniden emekliye ayrılmalarında ken
dilerine eski ve yeni hizmetlerinin toplamı üze
rinden ve 41 nci madde hükümleri dairesinde 
en son almakta oldukları maaş üzerinden emekli 
aylığı bağlanır. 

Ancak, bunlardan daha önce emekli ikrami
yesi almış bulunnalann yeni durumlarına göre 
hesaplanacak emeklilik ikramiyelerinden evvel
ce verilen emeklilik ikramiyesi mahsubedilir. 

Emekli aylığı yerine toptan ödeme yapılmış 
bulunanlann hizmetlerinin birleştirilebilmesi 
için aldıkları paraları 102 nci madde hükümle
rine göre iade etmeleri şarttır. 

Vazife malûlü olarak emekliye ayrılmış olan
lardan tekrar hizmete alınanların emekliye ay-
rılmalan veya ölümleri halinde evvelce aylık 
tahsisine esas tutulan hizmetleriyle sonradan 
geçen hizmetlerinin toplamına göre hesaplana
cak emekli, âdi malûllük,' vazife malûllüğü ve
ya dul ve yetim aylığına evvelki vazife ve harb 
malûlü zamlan ilâve edilir. 

Bu durumda olanlara ikramiye verilebilmesi 
için evvelki fiilî hizmetleri ile sonradan geçen 
fiilî hizmetleri (İtibari hizmet hariç) emekli 
ikramiyesi verilmesine müsaidolması şarttır. 

Âdi vazife malûllerinden malûllükleri geç
miş olanlardan hizmete almanlar hakkında 
5434 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre 
muamele yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce sıhhi sebepler dolayısiyle 
veya bir memuriyete alınmalarına engel teşkil 
etmiyecek her hangi bir sebeple emekliye ay
rılmış olanlardan bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte emekliye tâbi bir vazifede bulunanlar 
ile bundan sonra emekliye tâbir bir vazifeye 
almanlar hakkında da bu kanunun 1 nci mad
desi hükümleri uygulanır. 

Bu gibilerden evvelce toptan Ödeme alpaış 
olup da halen emekliye tâbi bir vazifede bulu
nanlann hizmetlerinin birleştirilebilmesi için 
aldıkları paralan bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde 1 nci maddenin 
3 ncü fıkrası esaslan dairesinde T. C. Emekli 
Sandığına veya 1683 sayılı Kanunla ondan ev
velki hükümlere göre tazminat almış iseler, ku
rumlarına ödemeleri şarttır. 

1683 sayılı Kanuna ve ondan önceki hüküm
lere göre emekli aylığı bağlanmış olanlardan bu 
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kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hizmette bu
lunanlarla sonradan hizmete alınacak olanların 
yeniden emekliye ayrılmaları halinde emekli ay
lıkları T. C. Emekli Sandığınca bağlanır. Bun
ların eski fiilî ve itibari hizmetleri kurumların
ca geçici 19 ncu madde esasları dairesinde T. C. 
Emekli Sandığına devredilir. 

1683 sayılı Kanuna veya ondan önceki hü
kümlere göre tazminat almış olanların aldıkları 
paralan kurumlarına iade etmeleri halinde o 
kurumlarca ilgililerin fiilî ve itibari hizmet 

müddetleri hakkında 5434 sayılı Kanunun ge
çici 19 ncu maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun bu kanuna aykırı hükümleri 
mülgadır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu icraya icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 36 noı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/113) 

Meclis Başkanlığına 

Kaldırılan hükümlere göre emekliye ayrıldıktan veya hizmetlerinin azlığı yüzünden topla 
ödemeye tâbi tutulduktan sonra Emekli Sandığı Kanununun neşrini mütaakıp emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde bulunanların ikinci defaki tekaütlüklerinde, sadece ikinci hizmete karşılık 
son hizmet zammı adiyle ilâve yapılmasını âmir bulunan Emekli Sandığı Kanununun geçici 
36 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim eklidir. 

Gereken işleme delâletlerini rica eylerim. 
4 Şubat 1958 

Ankara Milletvekili 
8. Soley 

' " GEREKÇE 

1683 sayılı mülki ve askerî tekaüt Kanunu ahkâmına göre tekaütlükleri icra edilenlerden bir kıs
mı, ifa etmekte oldukları hizmetin hususiyetine göre (meselâ polis, gümrük muhafaza memuru gibi) 
normal emeklilik yaşından çok daha genç olarak tekaüt edilmiş bulunuyorlar. 

Bu sebeple emekliye ayrılanlardan, aynı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 25 yıl fiilî hizmeti 
ikmal etmemiş bulunanlara maaş bağlanamıyarak toplu ödeme yapılmıştır. 

Bunlardan birçoğu esasen genç yaşta emekliye ayrıldıklarından, sonradan tekrar emekliliği tâbi 
başka hizmetlerde vazife almışlar ve oralarda da uzun müddet çalışmışlardı. 

Ancak bu ikinci hizmetleri karşılığında 5434 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi gereğince ken
dilerine, bu kanunun esaslarına göre hesaplanan (son hizmet zammı), emekli aylığı şeklinde ödenme
ye başlamıştır. 

Böylece de 1683 sayıl; Kanun yürürlükte iken geçen hizmet ile, 5434 sayılı Kanun yürürlükte iken 
geçen müddet, sanki birbirlerinden ayrı şeylermiş gibi bölünmüş ve ikisi de Devlet hizmetinde geçme
sine rağmen ayrı mütalâa edilmiş ve emek sahibi mağdur edilmiştir. 

Bütün hayatını âmme hizmetine tahsis etmiş olup da kanunların bu şekilde hükmedişleri yüzün-
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den mağdur edilmiş eski memurlar, düzeltilmesi gereken bir meselenin canlı materyali halinde her 
gün gözlerimizin önünde ve vicdanlarımızda yer etmiş bulunuyorlar. 

Kendilerinin hiçbir kusuru olmadığı halde sırf kanunların yapılışları sırasında durumlarının dik
kate alınmamış veya - gözden ;kâçmış olması dolayısiyle mağdur duruma girmiş olanların durumlarının 
ıslahına medar olsun diye bu kanun teklif edilmiştir. 

Kabulü ile cemiyetimizin bir derdine "merhem sürülmüş ve birçok mağdur sevindirilmiş olacak
tır. 

ANKARA MEBUSU SELİM SOLEY'İN 
TEKLİFİ 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 
36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kaldırılan kükümlere göre 
bağlanmış vazife malûllüğü aylığının 10 yıl
lığını almış, veya hizmet müddetinin azlığı se
bebiyle kendisine aylık yerine toplu ödeme ya
pılmış veya tazminat verilmiş olanlardan; 5434 
sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihte emek
lilik hakkı tanılan vazifelerde bulunanların, 
bu vazifelerden türlü sebeplerle emekliye ay
rılmaları veya âdi malûl, vazife malûlü olma
ları halinde, daha evvel kendilerine yapılmış 
olan toplu ödemenin veya verilmiş olan tazmi
natın, bağlanacak yeni emekli maaşının 1/4 
ünü geçmiyecek şekilde taksitlerle mahsubu ya
pılmak suretiyle, ilk ve son hizmetleri birleş
tirilerek 5434 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
emekli aylığı bağlanır. 

Vazife malûlü olanların maluliyet dereceleri 
üzerinden 5434 sayılı-Kanunun 55 nci madde
sine göre hesaplanacak zammın eklenmesi mah
fuzdur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı : 292) 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No: 2/111,2/123,2/120,2/113 
Karar No: 18 

6 . II. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine ve mezkûr Kamımı n 
100 neü maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Ankara Mebusu Halil Sezai Er-
kut'uıı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 100 neü maddesinin 5 nci fıkrasının de
ğiştirilmesine ve mezkûr kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair kanun teklifi ve Trabzon 
Mebusu Mahmut Goloğlu'ntııı, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 1.02 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 36 neı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tadil teklif
leri Maliye Vekâleti ve Emekli Sandığı temsilci
lerinin de hazır bulunduğu encümenimizde adı 
geçen tekliflerin birleştirilerek müzakere edilme
sine karar verilerek tetkik ve müzakere edildi: 

Her dört mebus tarafından yapılan teklifler 
tetkik edildiği zaman; 

a) Evvelce emekliye'tâbi hizmetlerde bulun
muş olup da maluliyetleri sebebiyle ayrılan ve 
bilâhara memuriyete intisabına mâni bir hastalığı 
kalmamış bulunanların, 

b) Disiplin ve yetersizlik sebepleriyle ordu
dan ayrılmış olup da, emekliye tâbi bir vazifede 
istihdamlarına mâni bir hali bulunmıyanların, 

c) Malulen veya âdiyen emekliye ayrılmış 
olduğu halde tekrar emekliye tâbi bir hizmete in
tisapları mümkün olanların, 

Evvelce aldıkları tazminat ikramiyeleri iade 
edilmek şartiyle evvelki hizmetleriyle son hizmet
leri birleştirilerek, mecmuu üzerinden Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde muamele
ye tâbi tutulmak istenildiği anlaşılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 100 neü maddesinde yapılacak tadil ve 
mezkûr kanuna eklenecek muvakkat 105 ve 106 
neı maddelerle her dört teklifte istihdaf edilen 
maksat ve gayenin tahakkuk ettirilebileceği anla
şılmış ve teklif sahiplerinin bu hükümler dışında 
kalan taleplerinin kabulü mümkün olamıyacağı 
neticesine varılarak madde metinleri bu esaslar 
dâhilinde tesbit ve tanzim olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete takdimine karar 
verilmiştir. 

Maliye Encümeni Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 

Kâtip 
Manisa 

8. Akdağ 

Çorum 
C. Köstekçi 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Tokad 
A. tspirli 

M. Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 

Amasya 
// . Koray 

Kars 
O. Yeltekm 

Samsun 
A. Saraçoğlu 

Zonguldak 
A. Akın 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 29 . V . 1959 

Esas No. 2/111, 2/113, 
2/120 ve 2/123 

Karay No. 114 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu, Kayseri 
Mebusu Hakkı Kurmel, Ankara Mebusu Ha
lil Sezai Erkut ve Ankara Mebusu Selim So-
ley tarafından 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 36, 100 ve 
102 ııci maddelerinde değişiklik yapılmasını ve 
bir muvakkat madde eklenmesini derpiş eden 
kanun teklifleri ile bu teklifleri tevhiden mü
zakere ve kabul eden Maliye Encümeni mazba
tası encümenimize havale edilmiş olmakla tek
lif sahiplerinden Trabzon Mebusu Mahmut Gol
oğlu ve Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel ve Ma
liye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifleri hulâsa olarak : 
1. Evvelce emekliye tâbi hizmetlerde bu

lunmuş olup da maluliyetleri sebebiyle ayrılan 
ve bilâhara memuriyete intisaplarımı mâni bir 
hastalıkları kalmamış bulunanların, 

2. Disiplin ve yetersizlik sebepleriyle 
görevlerinden ayrılmış olup da, emekliye tâbi 
bir vazifede istihdamlarına mâni bir hali bu-
lunmıyanların, 

3. Malulen veya âdiyen emekliye ayrılmış 
oldukları halde tekrar emekliye tâbi bir hizmete 
intisapları mümkün olanların, 

Evvelce almış oldukları tazminat ve ikra
miyeleri iade etmek şartiyle önceki hizmetleriy
le muahhar hizmetlerinin birleştirilmesi şar
tiyle, mecmuu üzerinden Emekli Sandığı Kanu
nu hükümleri dairesinde emsali misiLlû mua
meleye tâbi tutulmalarını istihdaf etmektedir. 

Teklifler üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakereler neticesinde : 

Evvelce maluliyet, mesleklerine mahsus yaş 
hadleri, yetersizlik veya disiplinden dolayı sicil
leri üzerine veya mahkeme kararları ve sair se
beplerle Emekli Sandığı veya kurumları tara

fından toptan ödeme yapılmak suretiyle alâka
ları kesilmiş olanların bilâhara emekliye tâbi bir 
hizmete girdikleri takdirde toptan ödeme şeklin
de vâki tediyeleri yeni vazifeye tâyin edildikle
ri veya seçildikleri tarihlerden itibaren en çok 
bir yıl içinde, tediye tarihlerinden itibaren % 5 
faizi ile birlikte defaten sandığa vermeleri ha
linde eski ve yeni fiilî ve itibari hizmetlerinin 
birleştirilmesi ve bu durumda olanlarla, maluli
yet veya mesleklerine mahsus yaş haddi sebeple
ri ile emekliye ayrılmış olup da sonradan emek
liliğe esas diğer bir hizmete tâyin edilmiş bulu
nanların tekrar emekliye ayrılmaları halinde de 
kendilerine Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu 
maddesi gereğince emekli ikramiyesi verilmesi ve 
keza eski ve yeni fiilî ve itibari hizmetlerinin 
birleştirilerek emeklilik haklarının tesbiti esası 
kabul edilmiş ve bu hükümleri ihtiva etmek üze
re encümenimizce yeniden bir metin ihzar ve ka
imi edilmiştir. 

Umumi Heyetin Tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
II. îmre 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Balıkesir 
M. II. Timur t aş 

îsparta 
T. Tiyi} 
îstanbui 

N. N. Yücel 
Rize 

H. Agun 
Sinob 

ö. özen 

Reisvekilı 
Muğla 

N. özs.an 
Afyon K. 

M. A. Ülgen 
Çorum 

Y. Gürsel 
İstanbul 

X. Kır şan 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Rize 

/. Ak çal 
Yozgad 

T. Alpay 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 
Artvin 

11. Çeltikçioğlu 
Eskişehir 

.¥. Başkurt 
İstanbul 
/. Sevel 

Nevşehir 
.V. önder 

Siird 
M. D. Süalp 
Zonguldak 
II. Timur 
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MALİYE KNOÜMKNlNJtN TADÎLÎ i BÜTÇE KNCÜMENÎNÎN TADİLİ 

-» 
Türkiye Cumhuriyeti Emekti Sandığı hakkın- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 
daki Kanunun 100 ncü maddesinin tadili ve bu Kanunun 100 ncü maddesinin tadili ve bu ka-
kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkında nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun 
- MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Emekli Sandığı Kanununun 100 neti 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 100. — Emekli, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü aylığı almakta iken (Er
lerle emeklilik hakkı şartı bağlı olanlar hariç) 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edi
lenlerin tekrar emekliye ayrılmaları halinde 
kendilerine veya ölümlerinde dul ve yetimleri
ne eski ve yeni hizmetlerinin mecmuu üzerin
den ve bu kanun hükümleri dairesinde aylık 
bağlanır. 

Ancak bu gibilere yeniden bağlanacak ay
lıklar eski aylıklarından az olamaz. 

Toptan ödeme yapılmış olanlardan emekli
lik hakkı tanınan veya 130 ncu maddede gös
terilen vazifelere geçenler, Mebusluğa, beledi
ye reisliğine ve vilâyetlerin daimî encümen 
âzalıklarına. seçilenler, aldıkları paraları tâyin 
edildikleri veya seçildikleri tarihlerden itiba
ren en çok bir yıl içinde, aldıkları tarihlerden 
itibaren hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte 
toptan sandığa geriverilirlerse, (Tâyin veya 
seçilme, tarihindeki yaşlarından, toptan ödeme
ye esas tutulan fiilî hizmet müddetlerinin in
dirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 40 ı geç
memiş olmak şartı ile) sandıkla ilglendirilirler 
ve eski fiilî ve itibari hizmet müddetleri yeni
lerine eklenir. 

Aldıkları paraları yukarıdaki fıkrada yazı
lı müddet içinde geri vermiyenlerle yapılacak 
yaş hesaplaşması neticesinde sandıkla iştirakçi 
olarak ilgilendirilmiyenlerin sonraki fiili ve 
itibari hizmet müddetlerinin her yılı için, kese
neğe esas olan son aylık ve ücretleri ve 15 nei 
maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tanı 
aylık veya ücretleri tutarlarının % 1 i (Son 
hizmet zammı) namı ile emekli aylığı şeklinde 
ödenir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlerden 
istifade edenlerin birleştirilen hizmet müddet
lerine göre emeklilik ikramiyesine hak kazan
maları halinde bunların evvelce emekliye ay-

MADDE 1.' — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 100 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya 
j vazife malûllüğü aylığı alanlardan; «Erler ha-
| riç» emeklilik hakkı tanılan vazifelere tâyin edi-
I lenlerin ayrılışlarında; 

Eski aylıklarına, bu vazifelerde geçen fiilî ve 
itibari hizmet müddetlerinin her yıl için kesene
ğe esas son aylık veya ücreti tutarının ve 15 nci 
maddenin (g) fıkrasmdakilerin tam aylık veya 
ücretleri tutarlarının % 1 ri «Son hizmet zam
mı» adı ile eklenir. 

Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hiz
met zamlarının toplamı, emekli veya âdi malûl
lük aylığı alanlar için eski ve yeni vazifelerinin 
keseneğe esas aylık veya ücretleri tutarından faz
la olanın % 70 ni ve vazife malûllüğü aylığı 
alanlar için % 90 mnı geçemez. 
Tekrar enıekliğe ayrılmaları kendi istekleri ile 

yapılanlardan bu vazife aylık veya ücretleri iki 
tanı yıl almamış olanların, son hizmet zammına 
bir alt derece aylık veya ücret tutarı esas olur. 

Son aylık veya ücret tutarı; ilgilinin emek
li veya âdi malûllük aylığına esas tutulmuş olan 
aylık veya ücreti tutarından az veya ona eşit ise 
iki yıl kaydı aranmaz. 

Toptan ödeme yapılmış olanlardan emekli
lik hakkı tanınan veya 130 ncu maddede gös
terilen vazifelere geçenler, mebusluğa, bele
diye reisliğine veya vilâyetlerin daimî encü
men âzalıklarına seçilenler, aldıkları paraları 
tâyin edildikleri veya ıseçiMilkleri tarihlerden 
itibaren en çoik bir yıl içinde, aldıkları tarihler
den itibaren hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte 
toptan sandığa geriıverirlerse (Tâyin veya se
çilme tarihlerindeki yaşlarından toptan ödeme
ye esas tutulan fiilî 'hizmet müddetlerinin indi
rilmesinden sonra kalan yaş sayısı 40 ı geçme
miş olmak şartı ile) sandıkla ilgilendirilirler ve 
eski fiilî ve itibari hizmet müddetleri yenilenine 
eklenir. 

Toptan Ödeme yapılmış olanlardan aldıklar^ 
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rılmaları sebebiyle aldıkları ikramiye var ise 
bu miktar ile yenisi arasındaki fark emekliye 
ayrıklığı son kurumu tarafından ödenir, 

^ 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
muvakkat maddeler eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 105. — 5434 sayılı 
Kanuna veya daha, evvelki emeklilik hükümle
rine göre toptan ödeme yapılmış veya tazminat 
verilmiş olanlardan : 

a) Halen emeklilik hakkı tanınan bir vazi
fede bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten, 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra emekliliğe tâbi bir vazifeye geçenlerle 
Mebusluğa, belediye reisliğine ve vilâyetlerin 
daimî encümen âzalıklarına seçilenler tâyin 
veya. seçilme tarihinden, 

İtibaren, bir yıl içinde, 'aldıkları paraları, 
aldıkları tarihlerden itibaren hesaplanacak % 
5 faizi ile birlikte ödemeyi yapan kurumlar va-
sıtasiyle sandığa iade etmeleri halinde hakla
rında bu kanunun 100 neü maddesi hükümleri 
dairesinde muamele olunur. 

MUVAKKAT MADDE 106. Emekli, âdi 
malullük veya vazife malûllüğü aylığı bağlan
mış olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte emekliliğe tâbi bir vazifede bulunanların 
geçici 33 ncü maddenin (c) fıkrası hükmüne 
göre hesaplanacak aylıklar daha az olduğu 
taktirde bunlar hakkında da 100 neü madde 
hükmü tatbik olunur. 

B. E. 

paraları yakardaki fıkrada yazılı müddet için
de gerivermiyenlerle (Yapılacak yaş hesaplaş
masında yaşları 40 tan fazla olanların sön hiz
metlerine karşılık bu madde esasları dairesinde 
hesaplanacak (Son hizmet zammı) aylık sökün
de bağlanır. 

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 nci maddede 
yazılı hükümler uygulanır. 

Bu madde gereğince hizmetleri (birleştirilen
lerle maluliyet -veya mesleklerine mahsus yaiş 
hadlerini ikmal sebepleri ile emekli aylığı bağ
lanmış olanlardan (Evvelce emekli ikramiyesi 
almış olanlar hariç) sonradan emekliliğe esas 
bir hizmete girenlerin tekrar emekliye ayrılışla
rında. fiilî hizmet müddetleri toplamı emekli ik
ramiyesi ^verilmesine müsaidolanlar hafekında 89 
nen madde hükümleri tatbik olunur-. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaiki 
muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE _ 5434 sayılı Kanu
na veya daha evvelki hükümlere göre toptan 
ödeme veya tazminat verilmiş olanlardan : 

a) Halen emeklilik 'hakkı tanınan bir vazi
fede bulunanlar bu ^kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten, 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
«onra emekliliğe tâbi ıbir vazifeye tâyin edilen
lerle, mebusluğa, belediye 'reisliğine ve vilâyet
lerin daimî encümen âzalıfe]arına seçilenler tâyin 
ve seçilme tarihinden itibaren bir yıl içinde al
dıkları paraları, aldıkları tarihlerden itibaren 
•hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte ödemeyi ya
pan kurumlar vasıtasiyle sandığa iade ötmeleri 
halinde haklarında bu kanunun 100 ncü madde
si hükümleri dâiresinde muamele olunur. 
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Mal. E. 

MADDE o. — -Bu kanun neşri tarihiden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. -T- Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

B. %. 

MADDE 3. — Bu kanun nt%n tArifeMt* 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini i«r«-
ya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

» • « 
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Devre : XI 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci 

maddesini kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1 /304) 

T. C. 
Başvekâlet • 15.1.1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 594/146 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 9 . 1 . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28 nci maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun lâyihasının, 
esbabı mucibesi ve ilişikleri ilo birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başveki 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Teşkilâtı esasiye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan 3546 sayılı Şûrayı 
Devlet Kanunu ile gözetilen başlıca gayelerden biri, Şûrayı Devlete verilen idari ve kazai işlerin, 
bir taraftan ehemmiyetleriyle mütenasip bir şekilde incelenmeleri, diğer taraftan gerek idareyi 
ve gerek halkı ilgilendiren işlerin mümkün mertebe çabuk görülmesi imkânını sağlamaktan iba
rettir. Bu maksatla teşkilâtı da bir hayli genişletilmiş olan müesseseden keyfiyet ve kemiyet iti
bariyle beklenen randıman artmış ve müspet semereler elde edilmiş olmakla beraber işlerin sene
den seneye çoğalması karşısında maksada yetmez bir hale geldiği görülmüş ve bu zaruretle, Şû
rayı Devletin gerek bünyesi ve gerek işleyiş tarzı üzerinde değişiklik yapmak ihtiyacı duyularak 
1 . VI . 1946 tarihinde neşredilen 4904 sayılı Kanunla, hem teşkilât biraz daha genişletilmiş ve 
hem de müessesenin daha verimli şekilde çalışabilmesini sağlıyacak hükümler tedvin edilmiştir. 

Ancak, işlerin yine seneden seneye yükselen bir grafik halinde çoğalmakta bulunması karşı
sında, eldeki hükümlerin ve kadronun ihtiyaca cevap verememekte olduğu ve istatistiklerinin işa
retlerine göre ileride cevap veremiyeceği de kesin olarak anlaşılmıştır. 

işlerin çoğalmasını intaceden âmiller arasında en ehemmiyetlisi, kanunlar üzerinde yapılan de
ğişikliklerden başka, idarî ve malî sahalarda daha mütekâmil esaslara dayanan yeni kanunların çı
karılmasıdır ki, yaşıyan ve daima ilerliyen bir cemiyetin yaşayışının canlı bir sembolü olan bu ha
reket, özenilecek bir hayatiyetin ifadesidir. Bu bakımdan son yılların tatbikatından alman tecrübe
ler de göstermiştir ki, Şûrayı Devletin vazifeli bulunduğu işler, seneden seneye çoğalmış ve bundan 
sonra da çağalmaya devam edeceğinde şüphe kalmamıştır. Hakikaten, Şûrayı Devlet teşkilâtı, teha
cüm eden işleri yenmek hususunda cidden tam bir feragatle fedakârane çalışmakta ise de, eldeki 

300 



— 2 — 
kanunların koyduğu bâzı kaytlarm da tesiri ile işlerin terakümüne mâni olunamamış ve dola-
yısiyle daha randımanlı çalışmayı engelfiyen bu kayıtların kaldırılması, lüzum ve ihtiyaç de
recesiyle izahı güç teminat kademelerinden vazgeçilmesi, heyetlerin çalışmalarını daha seme
reli kılacak surette, vazife ve salâhiyetlerinin yeniden tefrik ve tesbiti hedefini gözeten deği
şiklik yapılması zaruret halinde görülmüştür. 

Nüfusumuzun şayanı şükran derecede çoğalması ve en küçük bir hakkını dahi vatandaşın 
en son kademelerde teminatını arayacak seviyeye yükselmesi gibi iş hacmini kemiyet bakı
mından artıran ehemmiyetli ve müspet âmiller haricinde olarak, idarenin teşkilât bakımından 
daha mütekâmil ve modern usullere bağlanması ve vatandaşı alakalandıran kanunlarda, on
ların hakları için yeni teminat sistemleri konulması gibi ileri esaslar, müesseseye, yeni mura
kabe ve faaliyet sahaları açmakta bulunmuştur. 1950 yılından beri tedvin edilmiş olan vergi 
mevzuatımızı, bu keyfiyetin en canlı numunesi olarak gösterebiliriz. Belediye, imar, iskân, çift
çiyi topraklandırma ve öğretmenlerin âdil intibak esaslariyle, geçmişte uğradıkları ihmalin 
gadirlerini telâfi ettirmek yolunda tedvin edilen yeni hükümlerin ve askerî şahısların zat iş
lerinin Askerî Temyiz Mahkemesinden alınarak asli mercii olan idari kazaya verilmesi keyfi
yetinin müesseseye, geçmişle kıyas edilemiyecek derecede ağır bir külfet ve mesuliyet yüklemiş ol
duğunu hatırlatmak, mevzuun ciddiyet ve ehemmiyetini tebarüz ettirmeye kâfidir sanırız. 

Bu ağır vazifeler, Cumhuriyet Şûrayı Devletinden müstacel hal çareleri beklemektedir. Teş
kilat siasmm kifayet ettiği derecede ihkakı hakedip vatandaşlardan bir kısmının işlerini se
nelerce sonra gelecek olan sıraya terk etmenin ağır vebalinden müesseseyi ve halk iradesinin 
tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisini kurtarmanın tek yolu, müesseseye, vazife ile 
mütenasip bir teşkilât kadrosu ilâve etmek olacaktır. 

îdari dairelerin vazifeleri arasında, yeni tedvin edilen kanunlarla yeni tatbik nizamname
lerine ihtiyaç gösterilmesi, derneklerin dahilî nizamnamelerinin Şûrayı Devletçe tasdikinin mec
buri kılmışı; belediye adedinin artışı, teşkilât kadroları ile mütenasip olarak Memurin Muhakematı 
işlerinin çoğalışı gibi hususları da mucip sebepler arasında, zikre şayan görmekteyiz. 

Lâyihada, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, bir taraftan teşkilâtı ihtiyaca göre genişletmek, 
diğer taraftan, çalışmaların randımanını artırmak ve faydasız bâzı formaliteleri kaldırmak suretiy
le, gerek halkı ve gerek idareyi lüzumsuz emek ve zaman israfından kurtarmak cihetleri iltizam 
edilmiştir. îşte bu esaslara göre yapılan değişikliklerle, Şûrayı Devlet gibi hem idari, hem kazai 
fonksiyonlarla mücehhez ve Devletin hukuki bakımdan bir istişare organı bulunan bir müessesenin, 
daha rasyonel ve verimli şekilde çalışmak imkânını bularak kısa bir zamanda hem müterakim işleri 
tasfiye etmek ve hem de bundan sonra terakümlere meydan bırakmamak imkânlariyle teçhiz edil
miş olacağı kanaati hâsıl olmuştur. 

Maddelerde yapılan değişikliklerin mahiyet ve sebeplerine gelince : 
Madde 1 : Birinci madde, esbabı mucibede tadadedilen sebeplerin neticesi olarak ve bugünkü 

iş hacmi göz önünde tutularak kademe alınmıştır. Mevcut işlerin, vazife taksimi ile başarılabileceği
ne kuvvetle kaaniiz. İlerde görüleceği üzere, Eeise verilen tevzin salâhiyeti ile, idari bir daireye 
icabında kazai salâhiyet vermek veya mürettep daireye dahi dâva işlerini gördürmek gibi yetkilerin 
terakümü yenmeye imkân vereceği kanaatindeyiz. 

Madde 2 : Bu madde, tedvin edildiği tarihten beri Teadül ve Teşkilât kanunlarında tenazuru ve 
teadülü bozan değişiklikler sebebiyle tatbik değerini kaybetmiş ve ilim kariyerine mensup zevata yer 
vermemiş olduğu gibi, kanun sözcülerinin âza seçilebilmek şaîrtlarmı tâyinde de sâkit bulun
muş olduğundan tadile ihtiyaç göstermiştir. Ilnkuk Müşavirliğinden gelecek kimseler hakkında 
Yüksek Meclisçe ittihaiz buyuru! muş olan son tefsirden de mülhem olarak yapılan tâdilin, müesse
seye seçilecek zevata, kalite ve tecrübe bakımından daha mutena bir değer aranmasına ve bu yol 
ile de daha iyi randıman elde edilmesine yanyacaktır. Yalnız (F); fıkrasından Şûrayı Devletçe 
vücutlarından istifade edilecek bâzı zevatın vilâyetlerde enaz üç sene memuriyette bulunmamış 
olmaları, tâyinlerine mâni teşkil edeceğinden bu kaydın kaldırılması muvafık mütalâa edilmiş ve 
maddeden bu kayıt çıkarılmıştır. 
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Madde 4 : Bu madde, altıncı dairenin teşkilinden i evvelki duruma göre yazılmış ve yeni kuru
lacak dâva daireleri karşısında eksikliği daha da bârizleşmiş olacağı cihetle, umumi kâtibin dâva 
daireleri ve Dâva Daireleri Umumi Heyeti çalışmalarına katılamıyacağı şeklinde düzeltilmek 
üzere kaleme alınmıştır. 

Madde 5 : Bu maddenin, mer'i metinden farklı ciheti, kanun sözcülerinin sayısını kadro cet
veline bırakmaktan ibarettir. Filhakika bunların adedini ihtiyaca göre kadro cetveli ile ayarlamak 
daha pratik bir keyfiyettir ve her tezyit veya tenkiste madde metnini tâdile lüzum hâsıl olma
masını temine matuftur. 

Madde 7 : Bu maddede yapılan tâdil, Şûrayı Devlet memurları hakkında İdare Komisyonunca 
verilmiş olan disiplin cezalarının Umumi Heyetçe değil de, reislerden toplanacak bir Divanca 
tetkik edilmesini teminden ibarettir. Hukuk vekaza ünsiyet ve şiarı ile yetişmiş iki kurum tara
fımdan yapılacak tetkikat kâfi bir adalet teminatı olacağından bu türlü işleri Umumi Heyete 
sevk ederek esasen işi pek ağır olan mezkûr heyeti işgal etmemek gayesi gözetilmiştir. 

Madde 12 : Başlangıçta da işaret bulunduğu üzere memurin muhakematı işlerinin, genişliyen 
Devlet teşkilâtı ile mütenasiben çoğalması, belediyeler sayısının artması, dernekler nizamname
lerinin de Şûrayı Devletin tasdikinden geçirilmesi T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile idari dairelere 
yeni vazifeler verilmiş olması ve bir kısım kanun lâyihalarının Şûrayı Devletin tetkikinden geçi
rilmesi yolunda Büyük Millet Meclisinde bâzı temayüllerin belirmesi gibi bir kısım sebepler, idari 
dairelerin işlerinin üç daire ile yürütülemiyeceği kanaatini verdiğinden madde bu maksatla kale
me alınmıştır. 

Ancak, şimdiki reislerin Büyük Millet Meclisince seçimleri sırasında kendilerine tevcih edilen 
vazifelerin ifasmdaki zarurete binaen ilâvesi teklif edilen dördüncü idari daireye son numara olan 
dokuzuncu numara verilmiş ve bu suretle tertipteki küçük ahenksizlikte mahzur görülmemiştir. 

Madde 13 : Mer'i maddede mutlak olarak nizamname lâyihaları birinci dairenin vazifesine 
verilmiştir. Son çıkan Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu, bütün derneklerin nizamnamele
riyle tadillerinin Şûrayı Devletin tasdikinden geçirilmesini emrettiğinden ve nizamname tâbirinin 
ıtlakma bunlar da girmekte olduğundan vasati olarak Şûraya gelen günde 25 dernek nizamna
mesinin bu dairede tetkikine imkân ve zaman müsait bulunmamaktadır. Bu sebeple, birinci dai
renin vazifesi, yalnız Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre nizamname sayılanlara hasredilmek, diğer 
dairelerin vazifeleri dışındaki işler yeni idari daireye bırakılmak maksadiyle bu madde tadil edil
mek istenilmiştir. 

Madde 14 : Umumi esbabı mucibede kaydedilen sebeplere binaen, ikinci daireye gördürülmek-
te olan vazifeler; ikiye bölünmüş bunlardan bir kısmı ile Memurin Muhakematı işleri bu dairede 
bırakılarak diğerleri, yeni kanunlarla verilen vazifelerle birlikte dokuzuncu idari daireye bırakıl
mıştır. 

Madde 15 : Bütün istişari mütalâaların üçüncü dairede görülmesini ve (6830) sayılı İstimlâk 
Kanununun 14 ncü maddesiyle Şûrayı Devlete tevdi edilen işin de bu dairece tetkik edilerek ka
rara bağlanmasını teminen bu madde tadil edilmiştir. 

Madde 16 : Mer'i 16 neı madde hükmü ile vazife olarak 3 ncü Daireye bırakılmış olan işler ta-
dâdedilmiş bulunduğundan bu madde ile yeni idari daire olan Dokuzuncu Dairenin vazifeleri göste
rilmiş ve bu vazifelerin başlıcalarmın birinci ve ikinci daireden nakledilen vazifeler olduğu ve 
cemiyet nizamnamelerinin tetkik ve tasdiki işinin de bu daireye bırakıldığı belirtilmiştir. 

Madde 17 : Dâva daireleri işleri arasında muvazenesizlik olabildiği gibi idari dairelerde de ola
bileceğinden, icabında birinin fazla olan işlerini diğerlerine gördürebilmek üzere Reise salâhiyet 
verilmesi maksadiyle madde tadil edilmiştir. 

Madde 19 : Hükümetçe hazırlanarak verilecek kanun lâyihalarından bir kısmının müstacelen tet
kiki lâzımgelmektedir. Lâyihanın hukuk tekniği ve ana hükümlerle münasebeti gibi sebeplerle bir 
hukuk müessesesince gözden geçirilmesinde fayda mülâhaza edilmesi pek tabiî olmakla beraber, bazen 
halin ve zamanın Şûra Umumi Heyetince tezekkür edilmesine müsaidolmıyacak bir müstaceliyet arz 
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etmesi de mümkündür. Bu gibi hallerde hem nispî bir faideyi fevt etmemek, hem de işin müstace
liyeti ile mütenasip bir devrede çıkarılmasını temin etmek üzere Umumi Heyete tevdi edip etmemek 
hususunda Birinci Reise salâhiyet verilmesi münasip mütalâa edilmiş ve madde bu mülâhaza ile ye
niden kaleme alınmıştır. 

Madde 20 : Memurin Muhakemat Kanunu ile Şûrayı Devlete verilen vazifelerden, ikinci Dairece 
birinci derecede ittihaz ulunan kararların re'sen veya itiraz üzerine tetkiki; her kazai kararda olduğu 
gibi, hata ve noksan ihtimaline karşı bir teminattan ibarettir. Vatandaşlar hakkında bir tek sorgu hâ
kiminin, karariyle is mahkemeye sevk edildiği halde, Devlet hizmetinde bulunanların daha çok tezvir ve 
iftiraya mâruz kalmaları ve bu yüzden hizmetin de sekteye uğraması gibi ihtimaller göz önünde tu
tularak, bunların vazife basında yaptıkları veya vazifeden doğma suçları hakkında, adlî takibe takad
düm eden tetkik merhaleleri vücuda getirilmiştir. Bu merhalelerden, Şûrayı Devlet ikinci Dairesinin 
beş kişilik bir heyet halinde ittihaz edeceği kararı Şûranın bütün Reis ve âzasından müteşekkil Umu
mi Heyete de, re'sen veya itiraz üzerine tetkik ettirmek, icapsız bir teminat suretinde görülmüştür 
ve bu ikinci merhalenin dar kadrolu bir hususi heyete bırakılması maksada kâfi sayılmıştır; halen 
Umumi Heyetin büyük bir zamanını işgal eden ve bu heyete dâhil zevatın dairelerindeki iş randı
manına ehemmiyetli derecede tesir eden bu iş, müessesenin bellibaşlı engellerindendir ve tâdiline bu se
beple zaruret hissedilmiştir. 

Madde 21 : Mer'i madde iki fıkrayı hâvi olduğu halde, bu kere tâdili teklif edilen 7 nci madde ile 
birinci fıkra mevzuu, Reisler Divanına bırakılmış bulunmaktadır. 

İkinci fıkraya gelince, bu fıkra, mer'i metinde, kanuni veya istişari mütalâa istenilen işlerin 
Umumi Heyette müzakeresi sırasında, dâva daireleri Reis ve âzalarının, bulunmalarını menetmekte
dir. Bu hüküm, ileride kazaen halline mecbur oldukları ihtilâflar hakkında dâva daireleri men
suplarının önce rey ve kanaat izhar etmek mahzurundan bunları kurtarmak mülâhazasiyle konul
muş bulunmaktadır. Bu. endişe, hukukan çok yerinde olmakla beraber beş dâva dairesi Reis ve aza
sının, hukuki meselelerin Umumi Heyette müzakeresi sırasında rey ve mütalâalarından istifade edil
mesi imkânını fevt ettirmek gibi bir mahzuru da bünyesinde taşımaktadır. Kaldı ki, bugünkü hü
küm bile, yalnız dâva daireleri mensuplarını menetmekte olup halbuki, dâva dairelerinin ve Dâva 
Daireleri Umumi Heyetinin noksanı, idari dairelerden ikmal edildiğine ve onların da bir ihtimale bi
naen umumi heyete iştirakleri menedilmek cihetine gidilmediğine göre hükümden evvel ihsası rey 
mahzuru bilkülliye bertaraf edilememektedir ve işin bu derece şümullü tutulması Dâva Daireleri 
Umumi Heyetinin teşekkülüne de mâni olabileceği cihetle, daha geniş tutulmasında mahzur bulu
nacağı da derkârdır. Bu kere hazırlanan tâdil lâyihasiyle kanuni ve istişari mütalâaların Umumi-
Heyette müzakeresi sırasında, ancak (Konu itibariyle vazifeli dâva dairesi) Reis ve azasının bnlu-
namıyacağı kaydı vaz'edilerek, Şûranın en ehemmiyetli ilmî ve hukuki müzakerelerinde, diğer 
dâva daireleri mensuplarının iştiraki temin edilmek istenilmiştir. 

Madde 22 : Bu madde, yeni ihdas edilecek dâva daireleri numaralarının da metne ilâvesi zaru
retiyle tadil edilmiştir, başkaca hüküm farkı yoktur. 

Madde 25 : Dâva dairelerinin görmekte oldukları işler, hem kemiyet ve hem de keyfiyet bakı
mından çoğalmıştır ve yeni iş nevileri ortaya çıkmıştır, kira takdirleri aleyhine açılan ve binlerce 
sayıya baliğ olan bir iş nev'ini ve askerî şahısların nasp ve terfi ihtilâflarını - ki, şimdiye kadar As
kerî Temyiz Mahkemesinin bir dairesini meşgul etmekte idi - misal olarak zikretmek kabildir. 

Büyük imar hamle ve faaliyeti ile muvazi olarak istimlâk işleri ve gecekondu beliyesi yeni ihti
lâflara yol açmaktadır. 

Gelir, Esnaf ve Kurumlar Vergisiyle, Vergi Usul Kanununun tatbikatı ilerledikçe, iktisadi ge
lişme arttıkça, vergi ihtilâflarına mütaallik dosya adedi bir çığ gibi büyümekte ve kabarmaktadır. 
Bütün bunlar, yeni dâva daireleri ihdası ile, mükellefin ve Hazinenin malî muvazenesine, idareye 
ve hak sahiplerinin haklarına bir an evvel istikrar sağlamak zaruretini doğurmaktadır. Yeni işler ve 
eski işlerin artması gibi haller dışında olarak bâzı kanunların tatbikatında iki dâva dairesinin de 
ilgili olmasından ileri gelen, bazan içtihat ve ihtilâfların artmasına ve bazan da Umumi Heyete lü
zumsuz yere iş intikal etmesine müncer olan ahval mevcuttur. 
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vazifeleri ayarlamakla beraber, müstakbel inkişaflara göre tevzin yetkisini de muhafaza etmek 
cihetine gidilmiştir. Maddenin başlıca tadil sebepleri bunlardır. 

Madde 26 : Dâva Daireleri Umumi Heyetinin, bütün dâva daireleri reis ve azalarından toplanma
sını emreden bugünkü hüküm, bu umumi heyetin çalışma günlerinde, dâva dairelerinin faaliyetini 
durdurmakta ve binnetice dairelerin randımanını ehemmiyetli derecede azaltmaktadır; bugünkü 
teraküm sebeplerinden birinin bu olduğunu söylemek mübalâğalı olmaz. Dâva dairelerinin umumi 
heyet halinde göreceği işlerin çok zaman, başreis veya dairelerce veya kanun sözcülüğünce müta
lâa ve havale edilmiş aynı nevi ve mahiyette işler olduğuna göre, bütün dâva dairelerinin iştirakini 
zaruri kılan bir sebep de yoktur. Bu sebeple Dâva Daireleri Umumi Heyetinin içtima nisabının on 
bir olarak tesbiti uygun görülmüştür. 

Bu madde ile derpiş edilen tadil ile meriyetteki 28 nei maddeye lüzum kalmamış olduğundan 
3 ııeü madde ile mezkûr 28 nci maddenin ilgası cihetine gidilmiştir. 

Madde 29 : Bu maddenin tadilinin başlıca sebebi, Dâva Daireleri Umumi Heyetine yeni veri
len bünyedir, bu keyfiyet içtihadı birleştirme kararını vermek üzere yeni bir heyetin teşkilini zaruri 
kılmış ve mevzuun ehemmiyeti göz önünde bulundurularak bu heyetin teşekkül tarzı bu tadil ile 
ifade edilmiştir. Yalnız tevhit veya tebdili içtihat için talepte bulunmak yetkisini haiz olanlar ara
sından kanun sözcüleri çıkarılarak bu talep salâhiyeti birinci reis ve dairelerden başka Başkamın 
Sözcüsüne bırakılmıştır. Bu duruma göre kanun sözcüleri yetkisini haiz olanlar arasından kanun 
sözcüleri çıkarılarak bu talep salâhiyeti Birinci Reis ve dairelerden başka Başkanun Sözcüsüne bı
rakılmıştır. Bu duruma göre kanun sözcüleri tevhit veya tebdili içtihada lüzum görürlerse, bunu 
Başkanun Sözcüsüne bildirecekler ve onun vasıtası ile heyete işi sevk ettirebileceklerdir. 

Madde 43 : Meriyette bulunan 43 ncü maddeye göre duruşma hiçbir hudut ile tahdidedilmemiştir. 
Bundan dolayı, dâvaların çoğunda taraflarca duruşma istenmekte ve neticede hem işler çoğalmak
ta ve hem lüzumsuz yere birçok vakitler kaybolmaktadır. Esasen, dâva lâyihasında ileri sürülen 
sebep ve delillerin açıklanmasına inhisar etmesi kanun.hükmü icabından bulunan bu gibi duruşmalar; 
Temyiz Mahkemesinde de serbest bırakılmıyarak muayyen, bâzı kayıtlarla takyidedilmiştir. Mahi
yetleri icabı olarak çabuk neticelendirilmeleri gereken idari dâvalarda bu bakımdan bir gelişme sağ-
lıyacağı düşüncesiyle duruşmalar, iptal dâvalariyle, miktarı 2 000 lirayı aşan vergi, resim ve taz
minat dâvalarına hasredilmiş ve madde bu maksada göre değiştirilmiştir. Duruşmaların icabı hale 
göre gizli yapılması muvafık görülerek lâyihaya bu yolda hüküm vaz'edil mistir. 

Madde 57 : Bu maddede bellibaşlı tadil, muavinlerin de kanuni tatil devresinde bu tatile tâbi 
tutulmasını derpiş etmekten ibarettir. Filhakika nöbetçi daire haricinde müessese faaliyete ara ve
receği cihetle muavinlerin daireye devamlarından fayda görülememekte ve işlerin başlaması devre
sinde de kanuni izinlerini kullanmaya temayül göstermeleri yüzünden işler sekteye uğramaktadır. îş 
randımanına tesiri sebebiledir ki, bu maddenin tadili âcil meseleler arasında görülmüştür . 

Madde 59 : Bu maddenin tadili suretiyle ilâvesi teklif edilen kadrolar, yeni dairelerin teşkiline 
ve onlara bir miktar yedek âza teminine matuf bulunmaktadır. 

Madde 3 : 28 nci madde mevzuu 26 ncı maddeye nakledilmiş olduğundan ilgası icabetmiştir. 
Yeni kanunun ikinci maddesiyle eklenen ek madde, rasyonel bir çalışmaya imkân vermek üzere 

hazırlanmıştır. Filhakika bu maddede zikrolıınan 6 cihetten dâvaların başlangıçta elenmesi, bir an 
önce ıslah ve ikmaline yol açacak ve bu sebeplerle reddi gereken dâvalar için alâkalılar vaktinde 
uyandırılmış ve işlerinin mercilere sevk edilmesine fırsat verilmiş, olacaktır. 

Bu arada merci tecavüz edilerek gelmiş dâvaların vazifeli mercilere tevdii suretiyle müddet mü
ruru cihetinden davacıların gadre uğramaları da önlenmiş olacaktır. 

Muvakkat madde : Kanunun meriyete girmesi, tatbiki için kâfi gelmiyecektir. Yeni kadroların 
seçim ve tâyin ile ikmali, zamana ihtiyaç göstereceğinden bu devre zarfında eski heyetlerin salâhi
yetlerinin merfu olduğu yolunda bir kanaate ve telâkkiye yer vermemek için bu maddeyi sevka lüzıım 
ve zaruret görülmüştür. 

4 ve 5 nci maddeler, mûtat hükümleri ihtiva etmektedir. . „;"•';,,'<""),' 
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Muvakkat Encümen mazbatası 
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Muvakkat Encümeni 30 . V . 1959 

Esas No: 1/304 
Karar No: 2 

Yüksek Reisliğe 

Nüfus artışı, son senelerde memleketimizin 
bünyesinde bilhassa kendisini hissettiren haya
tiyeti ve kabul edilen yeni kanunlarla tesbit 
edilen vazifelere muvazi olarak Şûrayı Devlette 
gerek idarî ve gerek kazai işlerin hacmi mevcut 
kodralarla karşılanamıyacak bir seviyeye ulaş
mış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Dvlet Şûrasına biri idare, ikisi 
dâva işlerine bakmak üzere üç yeni dairenin ilâ
vesi encümenimizce de muvafık bulunmuştur. 

Birinci maddedeki değişiklik bu ilâveyi der
piş etmektedir. Ancak sehven 46 âza yazılmış 
olduğundan cetvele uygun olarak âza sayısı 44 
olarak değiştrilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddedeki değişikliğin kıs
men tahrir şekline ve kısmen de C, F, G bentle
rine taallûk etmektedir. 

Filhakika Şûrayı Devlet Reisi ve âzası için 
aranan yüksek tahsil ve yaş kaydı eski metinde 
(A) bendi olarak zikredilmiş bulunuyordu. Hal
buki tahsil ve yaş kaydı bütün bentlere şâmil 
bulunduğundan maddenin ilk cümlesi olarak 
alınmış ve hizmet kaydına ait şartlar ayrı bent
ler halinde gösterilmiştir. 

Metnin «C» bendi yenidir. Fakülte ve yük
sek mekteplerde profesörlük yapan şahısların 
ana şartların mevcudiyeti halinde Devlet Şura
sına âza olabilmeleri encümeniçnizce de muvafık 
görülmüştür. Ancak Hükümet lâyihasmdaki 
«veya o dereceli öğrenim görevlisi olmuş» kaydı 
encümende yapılan geniş müzakerelerden sonra 
metinden çıkarılmıştır. 

(F) bendindeki (Vilâyetlerde üç sene çalış
mış olma) kaydı metinden çıkarılmış bulunmak
tadır. Taşra hizmeti olmadığı halde Devlet Şû
rasında hizmetlerinden istifade edilebilecek 
birçok kıymetli zevatın bu hizmetlerinden (Fai-
desi dahi münakaşa edilemiyeeek bir şart sebe
biyle) mahrum kalınması caiz görülmemiştir. 

Metindeki hukuk müşavirliklerinden maksat 
vekâlet hukuk müşavirlikleridir. Bu cihet te
reddüdü mueibolduğu cihetle (Vekâlet) kaydı 

sarih olarak konmak suretyle metne vuzuh ve
rilmiştir. 

Bu yeni hükmün müktesep hakları ihlâl etmi-
yeceği tabiîdir. 

Eski metinde sarahat bulunmamasına rağmen 
tatbikatta Hazine müşavir avukatları veya bi
rinci sınıf muhakemat müdürlüklerinde hizmet 
etmiş olanlar da «Umum Müdürlük derecesinde» 
sayılmaları bakımından Şûrayı Devlete âza seçi-
lebiliyorlardı. Yeni metinde bu cihet açıkça be
lirtilmek suretiyle maddeye vuzuh verilmiştir. 

Madde metnindeki üçüncü derece maaşı mük
tesep hak olarak almış olmak kaydı isabetli ve 
faydalı bulunmuştur. 

(G) bendi eskiden ancak Devlet Şûrası baş-
muavinlerine âza olmak hakkını tanımakta idi. 
Buna rağmen bu derecedeki kanun sözcüleri ara
sından bâzı zevatın Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Devlet Şûrası âzalığma seçildiği tatbi
katta görülmüştür. Hem bu fiilî vaziyeti derpiş 
etmek üzere hem de aynı derecedeki kanun söz
cülerine aynı hakkın tanınması, işin icabına ve 
adalete daha uygun mütalâa edildiğinden kanun 
sözcüleri de madde metnine dâhil edilmiştir. 

Ancak, üç sene fiilî hizmet şartından başka 
üçüncü derece maaşı müktesep hak olarak almış 
bulunmak şartı bu bentte de diğer bentlere ve 
kanunun ruhuna uygun olarak ilâve edilmiştir. 
Bu suretle (G) bendi «Başmuavinlik, 1 nei sınıf 
muavinlikle bu derecelerdeki kanun sözcülüğün
de en az üç sene bulunup üçüncü derece maaşını 
müktesep hak olarak almış» şeklinde değiştiril
miştir. 

Madde 4. — Umumi kâtibin dâva daireleri 
ile dâva daireleri umumi heyetine iştirak edemi-
yeceğini tesbit etmektedir. îşbu metin umumi 
kâtibin 4 ve 5 nei dâva dairesine iştirak edemi-
yeceğini beyan etmesi bakımından noksan idi. 
Bu itibarla lâyiha ile tamamlanan 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Eski metinde kanun sözcülerinin 
adedi madde metninde gösterilmişti. Yeni me-
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tinde bunun yerine; «Kadroda gösterilen sayıda» 
denilmek suretiyle umumi bir hüküm sevk edil
miş bulunmaktadır. Bu maddedeki ikinci deği
şikliğin son cümlenin maksadı daha iyi izah eder 
bir şekle sokulmuş olmasından ibarettir. Binaen
aleyh, bu madde de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Eski metinde Hükümet lâyiha
sında ilk fıkradaki; «Meydana gelen bir» kaydı 
«Müteşekkil» olarak değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki değişikliğin ka
rar nisabının gösterilmiş olmasından maddenin 
üçüncü fıkrasındaki değişiklik ise; «Kanun söz
cüleri» nin de idare komisyonu tarafından inti-
habedileceğinin tasrih edilmiş olmasından iba
rettir. 

İdare komisyonunun disiplin cezalarına karşı 
yapılan itirazlar evvelce Devlet Şûrası Umumi 
Heyetinde incelenmekte idi. 

Tadil, bu itirazların idare komisyonuna işti
rak etmemiş olan diğer daire reislerinden mü • 
teşekkil divanında incelenmesini derpiş etmek
tedir. Diğer değişiklikler tahrir tarzına mütaal-
liktir. 

Madde 12. — Maddedeki değişikliğin yeni 
*dairelerin ilâve edilmiş olmasının tabiî bir ne
ticesidir. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddedeki değişikliğin es
ki metinde mevcut (D) bendindeki (Diğer dai
relerin vazifeleri dışında (kalan işleri tetkik ve 
rüye't eder) hükmünün çıkarılmasından ibaret
tir. Bu vazife yeni kurulan 9 ncu Daireye veril
miştir. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Eski metinden (B) ve (D) fık
raları çıkarılmış ve bu vazifeler yeni teşkil olu
nan 9 ncu Daireye verilmiştir. 

Madde 15. — Eski metinden (A) bendi çı
karılmış ve (C) bendi ile Şûrayı Devletten is-
tişari mahiyette tetkik edilmek ve mütalâa be
yan olunmak üzere Başvekâletten gönderilecek 
veya havale edilecek işler ve (D) bendi ile de 
6830 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine tevfikan 
verilen vazifeyi karara bağlamak yetkisi bu dai
reye tevdi olunmuştur. 

Lâyihada 6830 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi denilmiş ise de madde numarasının zikri 
muvafık bulunmadığından bu bent «6830 sayılı 
İstimlâk Kanunu ile verilen vazifeyi karara bağ
lar» şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde yeni ihdas 'edilen 9 
ncu İdari Dairenin vazifelerini göstermektedir. 
Ve aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Maddenin ikinci fıkrası hükmü 
yenidir. Devlet Şûrası Birinci Reisine idari dai
relerin işlerini tanzim salâhiyetini vermektedir. 
Hüküm faydalı bulunduğundan 'aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın 19, 20, 21 ve 22, 25, 26 neı mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 29 ncu maddesindeki «istemi» ke
limesi «talebi» olarak değiştirilmiş, fazla olan 
bir «karar» kelimesi metinden çıkarılmıştır. 

Madde 43. — Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun yakında değiştirileceği nazara alı
narak madde numarası zikre dilmesinin muvafılk 
olmıyacağı düşünülmüş, bu sebeple maddenin 
son fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 57. — Bu maddenin müzakeresinde 
tatil esnasında tebligat işlerinin yapılıp yapıl-
mıyacağı müzakere mevzuu olmuş ve fakat ha
len mer'i metinde ikinci fıkra Mfomü aynen 
mevcudolduğu halde tatbikatta arzuhalin ta
raflara tebliğ muamelesinin esasen yapılmakta 
bulunduğu düşünülerek ayrıca tasrihe lüzum 
görülmemiştir. 

Lâyihanın 57 ve 59 ncu maddeleriyle ek ve 
muvakkat maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Ancak (L) cetvelinden 4 âzalık ile bir daire 
tabipliği serbest bırakılmış ve cetvellerdeki asli 
maaşlar muadilleriyle ikame edilmiştir. 

Takdimen ve müstaceliyetle Umumi Heyette 
görüşülmek üzere Yüksek Riyasete takdim olu
nur. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Rize 

/ . Akcal 

M. M. 
Sakarya 

İV. KirişrÂoğlu 

Rize Çanakkale 
M. Önal S. Sezgin 

Konya Samsun 
M. Bağnaçık E. Anıt 

Samsun Yozgad 
N. Ulusoy T. Alpay 

Yozgad 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ö. L. Erzıırumlııoğlu • 

( S. Sayısı : 300 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

354G sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 

eklenmesi ve 28 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet 
Kanununun 2, 4, 12, 13, 16, 17, 20 ve 43 ncü 
maddeleriyle 4904 sayılı Kanunla değişik 1, 5, 
7, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 57 ve 59 neu 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Şûrayı Devlet, Başvekâlete bağ
lıdır ve bir Birinci Reis ile dokuz daire reisi ve 
kırk altı azadan kurulmuştur. 

Şûrayı Devlet, dördü idari işlere ve beşi 
dâva işlerine bakan dokuz daireye ayrılmıştır. 
Her daire bir reis ile dör tazadan kurulur. 

Madde 2. — Şûrayı Devlet Reisi ve azaları, 
yüksek mektep veya fakültelerden mezun ve 
kırk yaşını ikmal etmiş olup da : > 

A) Valilik, umumi müfettişlik, , elçilik et
miş, 

B) Tuğgeneral, tuğamiral ve daha yüksek 
rütbeyi ihraz eylemiş, 

C) Fakülte veya yüksek mekteplerde pro
fesör veya o dereceli öğretim görevlisi olmuş, 

D) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu
lunmuş, 

E) Temyiz Mahkemesi reis ve azalarında 
bulunmuş, yahut bu memuriyetlere kanunen 
istihkak kazanmış, 

F) Merkez daireleri umum müdürlüklerin
de veya o derecedeki memuriyetlerde yahut 
3056 saydı Kanuna göre üçüncü derece maaşını 
müktesep hak olarak almış veya bulundukları 
maaş derecesi müktesep hak değilse en çok üçte 
ikisi, hâkimlik veya. avukatlıkta geçmiş olmak 
üzere 15 seneden fazla (vekâlet) hukuk müşa
virliklerinde, Hazine müşavir avukat veya bi
rinci sınıf muhakemat müdürlüklerinde hizmet 
etmiş, 

G) Şûrayı Devlet Başmuavinliği ile bu de
recedeki kanun sözcülüğünde veya bu derece
deki birinci sun E muavinlikte veya bu derece
lerdeki kanun sözcülüğünde asgari üç sene bu
lunmuş olanlardan, 

ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz et
miş zevat arasından Büyük Millet Meclisince 
seçilir» 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

3546 sayılı Şûrayi Devlet Kanununun bâzı mua
delemin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
eklenmesi ve 28 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3546 .sayılı Şûrayi Devlet Ka
nununun 2, 4, 12, 13, 16, 17, 20 ve 43 ncü mad
deleriyle 4904 saydı Kanunla değişik 1, 5, 7, 
14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 57 ve 59 neu mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Şûrayı Devlet, Başvekâlete 
bağlıdır ve bir Birinci Reis ile dokuz Daire 
Reisi ve kırk dört azadan kurulmuştur. 

Şûrayı Devlet, dördü idari işlere ve beşi 
dâva işlerine bakan dokuz daireye ayrılmıştır. 
Her daire bir reis ile dört azadan kuıtudur. 

Madde 2. — Şûrayi Devlet R«isi ve azaları, 
yüksek mektep veya fakültelerden mezun ve 
kırk yaşım ikmal etmiş ohıpda, 

A) Vekillik, Umumi Müfettişlik, Elçilik 
etmiş, 

B) Tuğgeneral, Tuğamiral ve daha yüksek 
rütbeyi ihraz eylemiş, 

C) Fakülte veya yüksek mekteplerde pro
fesörlük etmiş, 

D) Müsteşarlıklarda veya valiliklerde bu
lunmuş, 

E) Temyiz Mahkemesi Reis ve âzatıklarını-
da bulunmuş, yahut bu memuriyetlere kanunen 
istihkak kazanm iş, 

F) Merkez daireleri umum müdürlüklerin
de veya o derecedeki memuriyetlerde yahut 
3656 sayılı Kanuna, göre üçüncü derece maaşını 
müktesep hak olarak almış veya. bulundukları 
maaş derecesi, müktesep hak değilse en çok üçte 
ikisi, hâkimlik veya. avukatlıkta geçmiş olmak 
üzere 15 seneden fazla. (Vekâlet) hukuk müşa
virliklerinde, Hazine müşavir avukat veya bi
rinci sınıf muhakemat müdürlüklerinde hizmet 
etmiş, 

(r) Şûrayi Devlette Başımıavinlik, 1 nci 
smııf muavinlikle bu derecelerdeki kanun sözcü
lüğünde en az 3 sene bulunup 3 ncü derece ma
aşlım müktsep hak olarak almış, 

İlim, ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz etmiş 
zevat atasından Büyük Millet Meclisince seçilir. 

( S. Sayısı ; 300) 
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Madde 4. — Şûrayı Devlet âzası arasından 
reisin intihabedeceği bir zat umumi kâtiplik va
zifesini görür. 

Umumi Kâtip, reisin tevdi edeceği idare ve 
yazı işlerine bakar. 

Umumi Kâtip, dâva daireleri ile dâva daire
leri umumi heyetine iştirak edemez. 

Madde 5. — Şûrayı Devlette bakılacak dâ
valar hakkında hukuk bakımından işin duru
munu belirtmekle vazifeli bir Başkanun Sözcüsü 
ile kadroda gösterilen sayıda kanun sözcüsü 
bulunur. Kanun sözcüleri, muavinlerde aranılan 
evsafı haiz olmak üzere Şûrayı Devlet Birinci 
Reisinin teklifi, Başvekilin kararı ve Reisicum
hurun tasdiki ile tâyin olunur. Kanun sözcü
leri, düşüncelerini bildirmekle tamamen ser
besttirler. Dâva dosyaları kendilerine Başkanun 
Sözcüsü tarafından dağıtılır. 

Madde 7. — Şûrayı Devlette, Birinci Reis 
tarafından intihabedilecek bir daire reisi ile 
bir azadan ve Umumi Kâtipten meydana gelen 
bir İdare Komisyonu kurulur. 

Komisyona daire reisi, reislik eder ve komis
yon tara sayı ile toplanır ve ekseriyetle karar 
verir. 

Başmuavin ile muavinler ve kanun sözcü
leri idare komisyonu tarafından intiha bedilir. 

fcla.ro Komisyonu, bütün memurlar hakkında 
disiplin cezası lertibeder ve Birinci Reisin ha
vale ettiği işler- hakkında mütalâasını bildirir. 

İdare Komisyonu reis ve azasının eksik ol
ması halinde Birinci Reis tarafından intihab
edilecek başka bir daire reis ve âzası ile eksik 
tamamlanır. 

idare Komisyonunun disiplin cezalarına dair 
verdiği karar aleyhine ilgililer tarafından 
tebliğ tarihinden başlıyarak yedi gün içinde 
itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar Birinci Reisin Reisliği altında 
idare komisyonuna iştirak etmemiş olan di-
ger Daire Reislerinden müteşekkil Divanda in
celenerek karara bağlanır. Karar nisabı beştir. 

Reisler Divanın kararları katı olup buna 
karşı idari dâva açılamaz. 

Madde 12. — Şûrayı Devletin idari işlere 
ait vazifeleri Birinci, İkinci, Üçüncü ve Doku
zuncu dairelerde görülür. 

Muvakkat E. 

Madde 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Lâyihanın 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Şûrayı Devlette, Birinci Reis 1 a-
rafmdan intihabedilecek bir daire reisi ile bir 
azadan ve Umumi Kâtipten müteşekkil tdare Ko
misyonu kurulur. 

Komisyona daire reisi, reislik eder ve komis
yon tam sayıyla toplanır ve ekseriyetle karar 
veril-. 

Başmuavin ile muavinler ve kanun sözcüleri 
idare komisyonu taralından intihabedilir. 

İdare Komisyonu, bütün memurlar' hakkında 
disiplin cezası tortibeder ve Birinci Reisin ha
vale ettiği işler .hakkında, mütalâasını bildiri»-. 

tdare Komisyonu reis ve azasının eksik ol
ması halinde Birinci Reis tarafından intihabedi
lecek başka bir daire reis ve âzası ile eksik ta
mamlanır. 

İdare Komisyonunun disiplin cezaJarına dair 
verdiği karar aleyhine ilgililer tarafından teb
liğ tarihinden başlıyarak yedi gün içinde itiraz 
olunabilir. 

Bu itirazlar Birinci Reisin Reisliği altında 
idare komisyonuna iştirak etmemiş olan diğer 
daire reislerinden müteşekkil Divanda incelene
rek karara, bağlanır-. Karar nisabı beştir. 

Reisler Divanın kararları katî olup buna 
karşı idari dâva açılamazr 

Madde 12. — Lâyihanın 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

JS. Sayıı ısı : 300) 
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Madde 13. — Birinci Daire : 
A) Hükümet tarafından ihzar ve tevdi 

edilen kanun lâyihalarını, 
B); Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 

maddesinde yazılı nizamname lâyihalarını ve 
tefsirlerini, 

C) İdari makamlar arasında vazife ve 
salâhiyetten doğan ihtilâfları, 

Karara bağlar. 

Madde 14. — İkinci Daire : 
A) Dahiliye Vekâleti ile ilgili işleri, 
B) İller İdaresi ve İdarei Umumiyei Vilâ-

yat kanunları gereğince doğrudan doğruya 
veya itiraz yoliyle Şûrayı Devlete verilecek 
işleri, 

C) Birinci derecede disiplin cezası veril
mesi Şûrayı Devlete ait işleri, 

D) Memurların muhakemesi ile ilgili ka
nunlar hükümlerine göre Şûrayı Devlete gele
cek işleri, 

Karara bağlar. 

Madde 15. — Üçüncü Daire : 
A) Nafıa imtiyazları ile madenlerin im

tiyaza bağlanması ve meden imtiyazlarının 
bozulması işlerini, 

B) Miktarı on bin lirayı geçen dâvalar
dan ve icra işlerinden ve aleyhte neticelenen 
dâvaların daha yüksek bir derecede bakıl
masını istemekten vazgeçilmesi, hukuk işle
rine ilişkin anlaşmazlıkların sulh yoliyle çö
zülmesi ve anlaşmalarla mukavele değişik
likleri hakkındaki teklifleri ve diğer husus
lara mütaallik kanuni mütalâa taleplerini; 

C) Şûrayı Devletten istişari mahiyette 
tetkik edilmek ve mütalâa beyan olunmak üze
re Başvekâletten gönderilecek veya havale 
edilecek işleri; 

D) 6830 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 
ile verilen vazifeyi karara bağlar. 

Madde 16. — Dokuzuncu Daire : 
A) Belediye Kanunu ile Şûrayı Devlete 

verilip idari dâvaya mevzu olmıyan işleri, 
B) 6761 numaralı Toplantılar ve gösteri yü

rüyüşleri Kanunu gereğince Şûrayı Devlete 
gelen cemiyet nizamname ve sözleşmeleriyle 
tadillerin tetkik ve tasdiki işlerini, 

Muvakkat E. 

Madde 13. — Lâyihanın 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Lâyihanın 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Üçüncü Daire : 
A) Nafıa imtiyazları ile madenlerin imtiya

za bağlanması ve maden imtiyazlarının bozul
ması işlerini, 

B) Miktarı on bin lirayı geçen dâvalardan 
ve icra işlerinden ve aleyhte neticelenen dâvala
rın daha yüksek bir derecede bakılmasını iste
mekten vazgeçilmesi, hukuk işlerine ilişkin an
laşmazlıkların sulh yoliyle çözülmesi ve anlaş
malarla mukavele değişiklikleri hakkındaki tek
lifleri ve diğer hususlara mütaallik kanuni mü
talâa taleplerim; 

C) Şûrayı Devletten istişari mahiyette tet
kik edilmek ve mütalâa beyan olunmak üzere 
Başvekâletten gönderilecek veya havale edilecek 
işleri; 

D) 6830 sayılı İstimlâk Kanunu ile verilen 
vazifeyi karara bağlar. 

» 
Madde 16. — Lâyihanın 16 ncı maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 300 ) 



— 11 — 
Hü. 

C) Cemiyetlerin, umumi menfaatlere ha
dim cemiyetlerden sayılması için Hükümetçe 
yapılacak teklifleri, 

D) \Diğer dairelerin vazifeleri dışında 
kalan işleri karara bağlar. 

Madde 17. — Şûrayı Devlet idari dairele
rinin içtima ve müzakere nisabı beştir. Nok
san vukuunda diğer idari dairelerden alına
cak âza ile bu noksan tamamlanır. 

îdari dairelerin işlerinde birbirine nazaran 
nispetsizlik görülürse birinci reis, dairelerden 
her hangi birine ait bir kısım işleri diğer daire
lere verebilir. 

Madde 19 — Umumi heyet : 
A) İmtiyaz mukavele ve şartnamelerini, 
B) Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nei 

maddesinde yazılı nizamname lâyihalarını ve 
tefsirlerini, 

C) özel kanunlarında Şûrayı Devlet* Umu
mi Heyetinde görüşüleceği yazılı olan işleri, 

D) Yukarıda yazılı işlerden başka idari da
irelerden çıkan kararlardan Şûrayı Devlet Bi
rinci Reisinin havale edeceği işleri, 

Karara bağlar. 
İdari dairelerin birinden çıkıp Umumi He

yetçe karara bağlanmamış işler ilgili vekâletin iste
ği üzerine de Umumi Heyetçe incelenerek kara
ra bağlanır. 

Madde 20. — Umumi Heyet Şûrayı Devlet 
Reisinin reisliği altında toplanır. Reis bulun
madığı takdirde daire reislerinin reisliğe inti-
habedilmeleri itibariyle kıdemlisi reise vekâlet 
eder. 

Umumi Heyette içtima nisabı, Şûrayı Dev
let daire reis ve azaları ile Umumi Kâtip sayısı 
yekûnunun yarısından bir fazladır. 

Kararlar toplantıda bulunanların ekseriye
tiyle verilir, reylerde müsavat halinde Reisin 
bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

ikinci dairece Memurin Muhakematı Kanu
nuna tevfikan birinci derecede ittihaz olunan 
kararların re'sen veya itiraz üzerine tetkiki, di
ğer idari dairelerin reis ve azalarından terek-
übeden Hususi Heyete aittir. 

Hususi Heyet, bu heyete dâhil olan daire 
reislerinden kıdemli olanının reisliği altında top
lanır. 

Muvakkat E. 

Madde 17. — Lâyihanın 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Lâyihanın 19 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Lâyihanın 20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 300) 
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İçtima nisabı on birden az olamaz ve kararlar 
çoklukla verilir. 

Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu 
tarafın reyi tercih olunur. 

Memurin muhakematına ait işler görüşülür
ken, önce bu işler hakkında rey vermiş olaıüar 
Hususi Heyette bulunamazlar. 

Madde 21. — Kanuni veya istişari mütalâa
sını bildirmek üzere Şûrayı Devlete gönderilen 
işlerden idari dâvaya mevzu olabileceklerin tet
kik ve karara bağlanmasında, mevzu bakımın
dan vazifeli dâva dairesi reis ve azaları buluna
mazlar. 

Madde 22. — İdari dâvalara dördüncü, be
şinci, altıncı, yedinci ve sekizinci dâva daireleri 
ile Dâva Daireleri Umumi Heyetince bakılır. Bu 
daireler ve Dâva Daireleri Umumi Heyeti ba
ğımsız mahkeme sıfat ve salâhiyetine sahiptir. 

Dava dairelerinin toplantı ve müzakere ni
sabı beştir. Yeter sayıda âza bulunmaz ise ek
sik, onuncu maddeye göre tamamlanır. 

Madde 25. — Dava dairelerinin vazifeleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Mahiyeti bakımından Hazineye ait 
(Gfümrük ve Muamele, Hayvanlar ve Veraset 
vergileriyle, orman hasılatı) «resmi hariç» her 
türlü vergi, resim ve tekliflere ait kanun ve ni
zamnamelerin tatbikinden doğan dâvalar Dör
düncü Dairede; 

B) Memurlara ait kananlarla maaş, teadül, 
emeklilik ve harcırah kamınları hükümlerinin 
tatbikinden doğan dâvalar Beşinci Dairede; 

O) İmar, istimlâk, yıkma ve bunlara ınüte-
ferri dâvalarla hususi idareler ve belediyeler 
aleyhinde açılıp yedinci dairenin vazifesi dışın
da kalan diğer dâvalar, vakıf ve öğrenci işleri 
dâvaları Altıncı Dairede; 

D) Bina ve Arazi vergileriyle vilâyet hu
susi idarelerinin diğer vergi ve resimlerinden ve 
Belediye gelirleri Kanunundan doğan ihtilâflar, 
Gümrük ve Gider vergileriyle İthale terettüb-
eden diğer bütün vergi ve resimleri, Hayvanlar, 
Veraset ve İntikal, orman hasılat .resmiinden ve 
Âmme alacakları Kanunu tatbikatından doğan 
ihtilâfları, vergi ihbariyesi sebebiyle açılan ik
ramiye dâvaları Yedinci Dairede; 

Muvakkat E. 

Madde 21. — Lâyihanın 21 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Lâyihanın 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Lâyihanın 25 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 300 ) 
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E) Sınır ihtilâfları, iskân ve toprak işleri, 
maden, taş oeağı ve ihtilâfları, tş Kanunu ihti
lâfları, askerlerin (harcırah ve emeklilik işleri 
hariç) zatişlerine ait ihtilâflar ile Askerlik mü
kellefiyeti ve Avukatlık kanunları, Ticaret ve 
Sanayi Odalarını ilgilendiren dâvalar ve diğer 
dâva dairelerinin vazifeleri dışında kalan bü
tün idari dâvalar Sekizinci Dairede görülür. 

Ancak dâva daireleri arasındaki işlerde nis
petsizlik görülürse Birinci Reis bir dâva dairesi
ne ait işlerin bir kısmını diğer dâva dairelerine 
verebilir. 

Dâva dairelerindeki işlerin çoğalması takdi
rinde Birinci Reis bu dairelerin işlerinin bir kıs
mını rüyet etmek üzere idari dairelerden her 
hangi birini veya birkaçını bu vazife ile tavzif 
edebileceği gibi lüzumu halinde mürettep bir 
dâva dairesi de teşkil edebilir. Bu takdirde bu 
Mürettep Dairenin kıdemli âzası reislik vazife
sini görür. 

Dâvaları rüyet salâhiyeti verilen idari daire 
ile Mürettep Dairenin çalışmalarına katılacak 
azanın onuncu maddenin son fıkrasında yazılı 
tahsil şartlarını haiz bulunması lâzımdır. 

Madde 26. — Dâva Daireleri Umumi Heyeti, 
Şûrayı Devlet Birinci Reisinin Reisliği altında 
dâva daireleri reisleriyle azalarından kurulur. 

Dâva Daireleri Umumi Heyetinin içtima ni
sabı on birdir. îçtimada bulunanlar çift sayıda 
iseler azadan en kıdemsizi toplantıya katılamaz. 
Kararlar ekseriyetle verilir. 

Birinci Reis içtimada bulunmadığı zaman 
dâva dairleri reislerinden reisliğe intihap bakı
mından kıdemlisi Umumi Heyete reislik eder. 

Heyetteki noksan, reislik yapan tarafından 
dâva daireleri azalarından tamamlanır. 

Madde 29. — Dâva dairelerinin veya Dâva 
Daireleri Umumi Heyetinin aynı mahiyetteki iş
lerle ilgili kendi kararları arasında veya bu da
irelerle umumi heyetçe verilen kararlar arasın
da aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veya 
birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli 
bulunduğu takdirde Şûrayı Devlet Birinci Re
isinin talebi veya dâva dairelerinin kararı veya 
Başkanım Sözcüsünün istemi üzerine iş dâva 
daireleri tam sayısından teşekkül eden Tenindi 
içtihat Umumi Heyetinde tetkik edilir. Tevhidi 

Muvakkat E. 

Madde 26. — Lâyihanın 26 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Dâva Dairelerinin veya Dâva 
Daireleri Umumi Heyetinin aynı mahiyetteki iş
lerle ilgili kendi kararları arasında veya bu dai
relerle Umumi Heyetçe verilen kararlar arasın
da aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veya 
birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli 
bulunduğu takdirde Şurayı Devlet Birinci Rei
sinin talebi veya dâva dairelerinin kararı veya 
Başkanım »Sözcüsünün talebi üzerine iş, dâva 
daireleri, tanı sayısından teşekkül eden Tevhidi 
İçtihat Umumi Heyetinde tetkik edilir. Tevhidi 

( S. Sayısı : 300 ) 
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içtihat Umumi. Heyetinin içtima ve müzakere 
nisabı yirmi beştir. Âza noksanı, kanunun 10 neu 
maddesi hükmü göz önünde tutularak diğer dai
relerden alınmak suretiyle tamamlanır. Tevhidi 
içtihat Umumi Heyeti, Birinci Reisin reisliğin
de içtima eder. Bu takdirde en kıdemsiz âza 
Tevhidi içtihat Umumi Heyetine iştirak etmez. 
Birinci Reisin bulunmadığı hallerde 26 ncı mad
de hükümleri tatbik olunur, içtihadın birleşti
rilmesi işlerinde karar, üçte iki çoklukla karar 
verilir. Birinci toplantıda bu nısabolmazsa ikin
ci toplantıda mutlak ekseriyetle karar verilir. 

Bundan sonra çıkacak mümasil işlerde bu ka
rara uyulmak mecburidir. 

Madde 43 — Dâva daireleri ile Dâva Daire
leri Umumi Heyetinde tetkikat evrak üzerinde 
yapılır. Ancak iptal dâvaları ile miktarı iki 
bin lirayı aşan vergi, resim ve tazminat dâva
larında iki taraftan birinin yahut kanun sözcü
sünün talebi üzerine duruşma yapılır, dâva da
ireleri veya Dâva Daireleri Umumi Heyeti yu
karıdaki kayıtla bağlı olmaksızın açıklamaları 
dinlemek üzere iki tarafı kendiliğinden de davet 
edebilir. 

Duruşma günü, tebliğ olunacak davetiye ile 
taraflara bildirilir. Duruşma açık yapılır. Du
ruşmada taraflar lâyihalarında ileri sürdükleri 
sebep ve delilleri izah ve münakaşa ederler. 

Yeni delil serd edilmez. 
Duruşmalı işlerde taraflardan hiçbiri gel

mezse tetkikat evrak üzerinde yapılır. Tarafla
rın yalnız birisi gelirse onun vereceği izahatın 
dinlenmesiyle iktifa edilir. 

Duruşmada kanun sözcüsünün huzuru şart
tır. 

Tarafların izahatı dinlendikten sonra Kanun 
Sözcüsü mütalâasını "beyan eder. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
149 ncu maddesinde zikredilen ahvalde duruş
manın gizli olarak icrasına karar verilebilir. 

Madde 57. — Şûrayı Devlet daireleri, her 
yıl Temmuzun 20 sinden Eylülün 5 ine kadar 
çalışmaya ara verir. « 

Bu müddet içinde 30 ve 31 nci maddelerde 
yazılı makamlara verilen dâva arzuhalleri kabul 
edilerek kayıt defterlerine geçirilir. 

Hükümetçe verilecek acele işlerle memurin 

Muvakkat E. 

içtihat Umumi Heyetinin içtima ve müzakere 
nisabı yirmi beştir. Âza noksanı, kanunun 10 ncu 
maddesi hükmü göz önünde tutularak diğer dai
relerden alınmak suretiyle tamamlanır. Tevhidi 
içtihat Umumi Heyeti, Birinci Reisin Reisliğinde 
içtima eder. Bu takdirde en kıdemsiz âza Tev
hidi içtihat Umumi Heyetine iştirak etmez, Bi
rinci Reisin bulunmadığı hallerde 26 ncı madde 
hükümleri tatbik olunur, içtihadın birleştiril
mesi işlerinde üçte iki çoklukla karar verilir. 
Birinci toplantıda bu nısabolmazsa ikinci top
lantıda mutlak ekseriyetle karar verilir. 

Bundan sonra çıkacak mümasil işlerde bu ka
rara uyulmak mecburidir. 

Madde 43. — Dâva daireleri ile dâva daire
leri umumi heyetinde tetkikat evrak üzerinde 
yapılır.' Ancak, iptal dâvaları ile miktarı iki bin 
lirayı aşan vergi, resim ve tazminat dâvaların
da iki taraftan birinin yahut kanun sözcüsünün 
talebi üzerine duruşma yapılır. Dâva daireleri 
veya dâva daireleri umumi heyeti yukardaki 
kayıtla bağlı olmaksızın açıklamaları dinlemek 
üzere iki tarafı kendiliğinden de davet edebi
lir. 

Duruşma günü, tebliğ olunacak davetiye ile 
taraflara bildirilir. Duruşma açık yapılır. Du
ruşmada taraflar lâyihalarında ileri sürdükleri 
sebep ve delilleri izah ve münakaşa ederler. 

Yeni delil serd edilmez. 
Duruşmalı işlerde taraflardan hiçbiri gel

mezse tetkikat evrak üzerinde yapılır. Ta
rafların yalnız birisi gelirse onun vereceği iza
hatın dinlenmesiyle iktifa edilir. 

Duruşmada kanun sözcüsünün huzuru şart
tır. 

Tarafların izahatı dinlendikten sonra kanun 
sözcüsü mütalâaasmı beyan eder. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
zikredilen ahvalde duruşmanın gizli olarak ic
rasına karar verilebilir. 

Madde 57. — Lâyihanın 57 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S . Sayıs ı : 300) 
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muhakematma ait mevkuflu işlere ve icranın 
durdurulması taleplerine bakmak ve karar ver
mek üzere bir daire reisi ile biri yedek olmak 
üzere beş azadan mürekkep bir Devlet Şûrası 
dairesi ile lüzumu kadar kanun sözcüsü ve mu
avin çalışmaya devam eder. 

Bu dairenin reisi ile azaları, idari ve dâva 
dairelerinin azaları arasından karma olarak mü
navebe suretiyle Birinci Eeis tarafından seçilir. 

Şûrayı Devlet Reis ve azaları ile Başkamın 
Sözcüsü ve kanun sözcülerinden, başmuavin ve 
muavinlerden başka memurlar çalışmaya ara 
veremezler. 

Kanunda tâyin edilen müddetlerin bitmesi 
bu ara verme zamanına tesadüf ederse bu müd
detler ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmak
sızın ara vermenin sona erdiği günden başlıya-
rak yedi gün uzatılmış sayılır. 

Madde 59. — 3656 sayılı Kanuna bağlı Şûrayı 
Devlete ait kadro cetvelinin yerine 4904 sayılı 
Kanunla ikame edilen cetveldeki kadrolara bu 
kanuna bağlı ,1 sayılı cetvelde gösterilen me
muriyetler eklenmiş ve mezkûr kadrolardan 
2 sayılı cetvelde yazılı memuriyetler çıkarılmış 
ve 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar L cetveline 
alınmıştır. 

MADDE 2. — 3546 sayılı Şûrayı Devlet Ka
nununa aşağıda yazılı madde eklenmiştir: 

EK MADDE : Şûrayı Devlete verilen dâva 
arzuhallerinin tebliğ işlerini yapmak ve bu ar
zuhalleri tebligata tâbi tutulmadan evvel tetkik 
etmek üzere bir başmuavinin reisliği altında 
lüzumu kadar muavin ve memurdan mürekkep 
bir (Tetkik ve Tebliğ Heyeti) teşkil olunur. Bu 
heyetin kimlerden terekkübedeceği, Birinci Reis 
tarafından belirtilir. Heyet dâva arzuhallerini, 
aşağıda yazılı noktalardan sırası ile tetkik eder. 

1. Ehliyet, 
2. Vazife, 
3. Merci tecavüzü, 
4. Ayrı ayrı karar ve muameleler aleyhine 

bir arzuhali ile dâvanın açılmış olup olmadığı 
veya arzuhalin kanuni şartlara uygun bulunup 
bulunmadığı, 

5. Husumet, 
6. Müddet müruru, 

Muvakkat E. 

Madde 59. — Lâyihanın 59 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Lâyihanın ek maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 300 ) 
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Heyet tarafından dâva arzuhallerinde bu 
noktalardan kanuna aykırılık görülürse keyfi
yet bir raporla aidolduğu dâva dairesine veya 
Dâva Daireleri Umumi Heyetine gönderilir. 4 
numaralı bentte yazılı hususlardan dolayı arzu
hal reddolunursa davacı bu ret kararının tebliği 
tarihinden itibaren bu arzuhalini 10 gün içinde 
düzelterek yenilemediği takdirde, dâva açılma
mış sayılır. Arzuhalin kanuni şartlara uygun bu
lunmaması yüzünden reddi halinde yeni arzuhal 
harca tâbi tutulmaz. 

Merci tecavüz edilerek Şûrayı Devlete dâva 
açılmış bulunduğu takdirde, dâva evrakı, alâ
kalı mercie tevdi olunur; bu takdirde Şûrayı Dev
lete müracaat tarihi, alâkalı mercilere müracaat 
tarihi olarak kabul edilir. 

MADDE 3. — Şûrayı Devlet Kanununun 28 
nci maddesi meriyetten kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — f eni Daireler ku
ruluncaya kadar, eski Dairelerin (ve Umumi He
yetlerin) vazifeleri devam eder. 

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

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

9 .1 .1959 

Muvakkat E. 

Başvekil 
A. Mend&res 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

77. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. E. Zorlu 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili, ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlv, 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
İT, Polatkan 

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

MUVAKKAT MADDE — Lâyihanın mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
/ / . Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
/ / . If Osman 

Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve iç. Mua. Vekil 
Dr. L. Ktrdar 

Ziraat Vekili 
İV. Ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Tnı-z Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

(S. Sayısı : 300 ) 
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Hükümetin teklifine bağU cetveller 1 Muvakkat Encümenin, tadÜme bağh cetveller 

[1J SAYILI CETVEL [1} SAYILI CETVEL 
D. 

2 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
6 

-7 
8 
9 

10 
6 
8 
8 
9 
9 

10 
8 
7 
6 
8 

11 
9 

11 
12 

8 
12 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Daire reisi 
Âza 
Kanun sözcüsü 

» » 
» » 

Başnmavin 
1 nci sınıf muavin 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 
5 nci » » 
6 nci » » 
Sicil ve levazım müdürü 
Sicil şefi 
Levazım şefi 
Ayniyat muhasibi 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kütüphane memuru 
Daire tabibi 
Evrak müdürü 
Evrak şefi 
2 nci mümeyyiz 
Hare memuru 
Müracaat memuru 
Mahzen memuru 
Yazı işleri şefi 
Tebliğ memuru 
Başkâtip 
Zabıt kâtibi 
1 nci sınıf kâtip 
2 nci » » 
Mübaşir 

Aded 

o 

16 
2 
2 
5 
5 
3 

. 5 
5 
6 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

• ı 
1 
9 
5 

1 5 -
10 
2 

Maaş 

125 
100 
90 
80 
70 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
70 
50 
50 
40 
40 
35 
50 
60 
70 
50 
30 
40 
30 
25 
50 
25 
40 
35 
30 
25 
20 

D. 

2 
3 
4 
5' 

! 6 
1 4 

5 
6 

7 
8 

! 9 
1 10 

6 
8 
8 

• 9 
9 

10 
8 
7 
6 
8 

11 
9 

11 
12 
8 

12 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Daire reisi 
Âza 
Kanun sözcüsü 

» » 
» » 

Başmuavin 
1 nci sınıf muavin 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 
5 nci » » 
6 nci » » 
Sicil ve levazım müdürü 
Sicil şefi 
Levazım şefi 
Ayniyat muhasibi 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Kütüphane memuru 
Daire tabibi 
Evrak müdürü 
Evrak şefi 
2 nci mümeyiz 
Hare memuru! 
Müracaat memuru 
Hahzen memuru 
Yazı işleri şefi 
Tebliğ memuru 
Başkâtip 
Zabıt kâtibi 
1 nci sınıf kâtip 
2 nci » » 
Mübaşir 

Aded 

3 
16 
2 
2 
5 
5 
3 
5 
5 
6 
9 
9 
1 
1 
1 
1 

L 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
5 

15 
10 
2 

Maaş 

1 750 
1 500 
1 250 
1 10© 

950 
1 250 
1 100 

950 
-800 

700 
600 
500 
95$ 
700 
700 
600 
600 
500 
700 
800 
950 
700 
450 
600 
450 
400 
700 
400 
600 
500 
450 
400 
350 

t ( I 

[2] »AYILI CETVEL [2] SAYILI CETVEL 

9 
9 
9 
6 
8 
9 

Sicil şefi 
Ayniyat muhasebe mutemedi 
Kütüphane memuru 
Sicil ve evrak müdürü 
Yazı işleri kalemi şefi 
Yazı işleri şefi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
40 
70 
50 
40 

9 
9 
9 
6 
8 
9 

Sicil şefi 
Ayniyat muhasebe mutemedi 
Kütüphane memuru 
Sicil ve evrak müdürü 
Yazı işleri kalemi şefi 
Yazı işleri şefi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

600 
600 
600 
950 
700 
600 

(S. Sayısı : 300) 
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D. 

3 
4 
5 
6 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
7 

11 
12 

Hu. 

[3] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

JUa 
Kanun sözcüsü 

» » 
» » ' • • v : 

Başmuavin 
ikinci sınıf muavin 
3. sınıf muavin 
4, » » 
5. » » 
6. » » 
Daire tabibi 
1 nei sınıf kâtip 
2 nci » » 

Aded 

4 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
6 
6 
1 
6 
4 

Maaş 

100 
90 
80 
70 
90 
70 
60 
50 
40 
35 | 
60 
30 
25 

D. 

4 
5 
6 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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[3] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Kanun sözcüsü 
» » 
» » 

Başmuavin 
2 nci sınıf muavin 
3 ncü » » 
4 ncü * » 
5 nci » » 
6 nci » » 
1 nei sınıf kâtip 
2 nci » » 

-n - . _ 

..f 

Aded 

1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
6 
6 
6 
4 

Maaş 

1 250 
1 100 

950 
1 250 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

. . _ , _ 

)Mfr« 

(& Sayın: 300) 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel 
Maliye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /220) 

T. C. 
Başvekalet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-748/2083 

23 .VI. 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekülleri Heyetince 14.VI-.1958 
tarihinde kararlaştırılan Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
mınla bağlı 1 sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar 
ilâvesi hakkında kanun lâyihasının, T^babı mucibesi ve ilişiği ile birlikte, sunulduğunu saygıla
rımla arz ederimi. 

(Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

7116 sayılı Kanunla kurulan İmar ve iskân Vekâletinin muhasebe işlerini tedvir etmek üzere 
lüzumlu muhasebe teşkilâtının ihdası için ilişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Esas No. 1/220 
Karar No. 30 

2 . IV . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye Ve
kâleti kısmında bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
daki kanun lâyihası encümenimizde alâkadar 
Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerek kanun lâyihasının esbabı mucibesinde 
zikredilen hususlar ve gerekse Hükümet mümes
sillerinin izahatları encümence yerinde mütalâa 
edilerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
«Maliye Encümeni 

Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 

Manisa 
S. Akdağ 

Çorum 
C. Köstekçi 0. 

Konya 
E. A, Keymen 

Mazbata Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 

Amasya 
H. Koray 

imzada bulunamadı 
Kars Kırklareli 
Yeltekin A. Sokman 

Malatya 
M. Z. Tulunay 



Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 3 . VI, 1959 
Esas No. 1/220 
Kapçr No. 1%5 

Yüksek ffceisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı 
cetvelin 5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye 
Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında
ki kanun lâyihası Maliye Encümeni raporiylc 
birlikte encümenimize havale tdilmiş olmakla 
Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 7116 sayılı Kanunla kurul 
muş olan tmar ve İskân Vekâleti. Muhasebe iş 
ierinin tedviri için, Devlet memurları aylıkla-
rmm tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu-
1X9, bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanun
la muaddel Maliye Vekâleti merkez daireleri mu
hasebe Müdürlükleri kısmına lüzumlu kadroların 
ilâvesini derpiş etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessilinden alı
nan mütemmim izahattan sonra lâyihanın şev
kini mucip sebepler yerinde görülerek madde
lerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha merbutu 
bulunan cetvel ile birlikte Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine ar# e4itl*e> üzere 
Yüksek Reisliğe 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Diyarbakır 
M. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

İV. İV. Yücel 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Rize 

/. Akçal 
Trabzon 
7. Şener 

sunulur. 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topçuoğfa 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
N. Kırşan 

îzmir 
D. Akbel 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 
Siird 

M. D. Süalp 
Yozgad 

T. Atpa<y 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Afy&m K. 
M. A. Vlgm 

Denizli 
4 . B. Karaca 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İstanbul 
/. Sevel 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Sinob 
ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 

(S. Sayısı : 312 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
5655 sayılı Kanunla muaddel Maliye Vekâleti 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 5655 sayılı Kanunla mu
addel Maliye Vekâleti Merkez Daireleri Muha
sebe Müdürlükleri kısmına ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

14 . VI . 1958 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes S. Âğaoğlu 
Devlet Vekili Devlet Vekili ve 

E. Kalafat Çalışma V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
// . Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sın. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili Bas. 

Mülî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Ticaret Vekili 

A. Aker 
Güm. ve İnh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

F. Uçaner 
Yay. ve Turz. Vekili ve 
Sanayi V. Vekili 

8. Yırcalı 
İmar ve İskân Vekili 

,¥. Berk 

• Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Maliye Vekâleti 

Merkez Daireleri Muhasebe Müdürlükleri ' 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 Muhasebe Müdürü 
7 » » muavini 
9 Servis Şefi 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 » » 

1 
1 
1 
J 
1 

90 
60 
40 
35 
30 
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Devre : XI Qfl I 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : O 1 4 

Rize mebusları izzet Akçal ve Muzaffer Önal'ın Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna jbâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 2 / 8 ) 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dar olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin tadiline dair olan kanun teklifimiz, esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken muamelenin ifasını saygılarımızla rivd ederiz. 
. Rize Rize 

M. Önal î. Akçal 

ESBABI MUCİBE 

Hasta memurlardan dairesince sıhhi bir müessesede tedavi görmekte iken vefat edenlerdin cenaze 
masraflarının daireleri bütçelerinden ödenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
mevzu hüküm muvacehesinde, tedavileri usulü dairesinde dairelerince her hangi bir sıhhi mües
sesede yapılmayıp da hastalanarak kendi hesaplarına bir hastahanede veya evinde tedavi gör
mekte iken veya âni olarak vefat edenlere ait cenaze masrafları verilmemektedir. 

içtimai bünyemizdeki hayat şartları göz önünde tutulduğu takdirde Devlete hizmet eden me
murların şu veya bu şekilde vefatları halinde cenaze masrafı bakımından bir tefrika tâbi tutulma
lında açik bir adaletsizlik müşahede olunmaktadır. 

Bu adaletsizliği gidermek maksadiyle aşağıda yazılı kanun teklifi sunulmuştur. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 27 . XII . 1957 

Esas No: 2/8 
Karar No: 2 > 

Yüksek Reisliğe 

Rize mebusları izzet Akçal ve Muzaffer hazır bulunduğu encümenimizde tetkik ve mü-
Önal'm, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve zakere edildi : 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun! bâzı mad- 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin birin-
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad- ei fıkrası : 
•deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun «3656 sayılı Kanuna tâbi maaşlı ve ücretli 
9 ncu maddesinin tadiline dair kanun teklifi, il- memurlardan (Açık maaşı alanlar dâhil) mem-
rgili Hükümet temsilcileri ile teklif sahibinin de leket içindeki resmî veya hususi sıhhat müesse-



selerinde yatarak veya ayakta tedavileri lüzumu 
fennen sabit olanların tedavi ve yol masrafla-
riyle, tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze 
masrafları dairelerince ödenir.» hükmünü ihtiva 
etmektedir. 

Bu hükme göre kendi nam ve^ hesabına bir 
hastanede veya evinde tedavi gördekte iken ve
yahut her hangi bir mahalde âni olarak vefat 
edenlere cenaze masrafı vermek mümkün olama
maktadır. 

Kanun vâzımm"maksadı, ölen bir memurun 
ailesine cenaze masrafı vermek suretiyle haklı 
ve yerinde bir yardımda bulunmak olduğu aşi
kârdır. Bu itibarla memurları resmî hastaneler
de veya Devlet nam ve hesabına tedavi edilmek
te oldukları sıhhat müesseselerinde vefat eden
lerle kendi hesabına tedavi görmekte oldukları 
müesseselerde veya evlerinde öldüklerine g'jre 
bir tefrika tâbi tutmak ve bunlardan birinci kıs
ma dâhil olanlara cenaze masrafını vererek di
ğerini bu yardımın dışında bırakmak hakkaniyet 

ve nasafet kaidelerine aykırı düştüğü kadar k a 
nun vâzımm esas maksat ve gayesine de muha
lif bulunduğundan vâki teklif yerinde görül
müştür. 

Ancak kanun teklifinin birinci maddesinde 
vuzuhu temin maksadiyle gerekli bâzı değişik
likler yapılması zaruri görülmüş ve diğer mad
deler aynen kabul edilerek metin leffen takdim 
kılınmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni ^ Mazbata Muharriri 
Bursa Diyarbakır 

K. Yılmaz M. H. Ünal 
Kâtip 

Manisa Ağrı Çorum 
S. Akdağ Ş. Saraçoğlu C. Köstekei 

Kars Kırklareli Tokad 
O. Yeltekin 31. A. Ceylân 8. Kitapçı 

Zonguldak 
A. Akm 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/8 
Karar No. 128 

3 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Rize mebusları izzet Akçal ve Muzaffer Ün
al'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin tadiline dair olan kanun 
teklifi Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla teklif sahip
leri ve Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukla
rı halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; esbabı mucibesinde de tafsi
len arz ve izah edildiği üzere, tedavileri usulü 
dairesinde dairelerince her hangi bir sıhhi mü
essesede yapılmayıp da hastalanarak kendi hesap
larına bir hastanede veya evinde tedavi görmek
te iken veya âni olarak ölenlerin de cenaze mas
raflarının dairelerince ödenmesini istihdaf etmek
tedir. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Maliye Encü

meni; hastalanarak kendi nâm ve hesabına bir 
hastanede veya evinde tedavi görmekte iken ve
yahut her hangi bir mahalde ani olarak vefat 
eden memurların da cenaze masraflarının daire
lerince tediyesi, hakkaniyet ve nasfet kaidele
rine uygun olacağı mütalâasiyle birinci maddeyi 
tadilen kabul etmiştir. 

Teklifin şevkini mucip sebepler encümeni-
mizce de yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve Maliye Encümeninin tadilen 
kabul etmiş olduğu birinci madde ile teklifin 2* 
ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
Muğla 

N. Özsan 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır 

M: E. Ünal 

( S. Sayısı : 314 ) 



Artvin Balıkesir 
H. Çeltikçioğlu M. H. Timurtaş 

Çorum Denizli 
Y. Gürsel A. R. Karaca 
İsparta İstanbul 
T. Tığlı N. Ktrşan 

— 3 
Çorum 

H. Bulgurlu 
Edirne 

M. Sarol 
İstanbul 
t. Sevel 

— 

İstanbul 
N. N. Yücel 

Nevşehir 
İV. Önder 

Sinob 
Ö. Özeyi 

İzmir 
D. Akbel 

Bize 
1. Akçal 
Yozgad 

T. Alpay 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
H. Timur 

RİZE MEBUSU İZZET 
AKÇAL VE MUZAFFER 

ÖNALTN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve hu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4598 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir : 

3656 sayılı Kanuna tâbi ma
aşlı ve ücretli memurlardan 
(Açık maaşı alanlar dâhil) 
memleket içindeki resmî veya 
hususi sıhhat müesseselerinde 
yatarak veya ayakta tedavileri 
lüzumu fennen sabit olanların 
tedavi masraflariyle bu durum
da veya hususi surette tedavi 
görmekte iken veya âni olarak 
vefat edenlerin cenaze masraf
ları dairelerince ödenir. 

Yabancı memleketlerde vazi
fe gören hariciye memurlariyle 
istihkaklarını aynı esaslara £-ö-
re alan diğer memurlardan yu-
kardaki vaziyetlerde bulunduk
ları mahallî memleket resmî 
müesseselerince tasdik edilen
lere Türkiye'de verilen muadil 
masrafları tecavüz etmemek 
üzere vekâletlerinin takdir ede
cekleri tedavi masrafları aynı 
bütçelerden ödenir. 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4598 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir : 

3656 sayılı Kanuna tâbi ma
aşlı ve ücretli memurlardan 
(Açık maaşı alanlar dâhil) 
memleket içindeki resmî veya 
hususi sıhhat müesseselerinde 
yatarak veya ayakta tedavileri 
lüzumu fennen sabit olanların 
tedavi ve yol masraflariyle bu 
durumda veya hususi surette 
tedavi edilmekte olduğu hasta
nelerde veya evlerinde ölenle
rin veyahut her hangi bir ma
halde âni olarak vefat edenle
rin cenaze masrafları dairele
rince ödenir. 

Yabancı memleketlerde vazi
fe gören hariciye memurlariyle 
istihkaklarını aynı esaslara gö
re alan diğer memurlardan yu-
kardaki vaziyetlerde bulunduk
ları mahallî memleket resmî 
müesseselerince tasdik edilen
lere Türkiye'de verilen muadil 
masrafları tecavüz etmemek 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Maliye Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 314 ) 
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Teklif ! 

Bu madde hükmü Maliye \ e ı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- | 
killiklerince tesbit ve İcra Ve- j 
killeri Heyetince tasdik oluna
cak esaslar dairesinde tatbik 
edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

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

Mal. E. 
üzere vekâletlerinin takdir ede
cekleri tedavi ve yol masrafları 
aynı bütçelerden ödenir. 

Bu madde hükmü Maliye ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killiklerince tesbit ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik oluna
cak esaslar dairesinde tatbik 
edilir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. * 

B. E. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 rıcü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayası : 314 ) 



Devre : XI 
*sti«*: a S. S A Y I S I : 

Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri faaliyetlere girişilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (17375) 

T. C. 
Başvekâlet * 5 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 920/1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29 . V . 1959 
tarihinde kararlaştırılan .Demiryollar inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kında kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
' . , ' , . ; • " ' ' . ' .1. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Bir taraftan memlekette iş hacminin artması ve diğer taraftan artan iş haemına mütenazır bir 
surette artan-işçilik ücretleriyle nakliye masraflarının ve alelûmum inşaat malzemesiyle dış menşeli 
yol malzemesi fiyatlarının yükselmesi karşısında yapılan hesaplara göre. inşalarına hızla devam 
edilmekte olan hatlarmuzdan. 

1. 4648 ve 6210 sayılı kanunlarla alınmış olan 80 milyon liralık sâri taahhüt yetkisine istinaden 
inşaatına başlanılmış olan 285 kilometreden ibaret Erzurum - Kars hududu hattının 87 kilometreden 
ibaret Erzurum - Horasan kısmının inşaatı daha evvel tamamlanarak işletmeye açılmış ve 74 kilo
metreden ibaret Horasan - Sarıkamış kısmının inşaatına devam edilmektedir. 

Bu kısmın işletmeye açılmasını mütaakıp 124 kilometreden ibaret Sarıkamış - Kars hududu kıs
mı inşaatı ele alınarak kısa bir zamanda tamamlanacak ve bu suretle bu havalinin her bakımdan 
kalkınması ve inkişafı sağlanmış ve hududa kadar normal münakale temin edilmiş olacaktır. 

Bu hat inşaatı için alınmış olan 80 milyon liralık yetkiden girişilmiş olan sâri taahhütler dolayı-
siyle 1958 senesi sonuna kadar 63,5 milyon lira sarf edilmiştir. 

Hattın hududa kadar ikmali, satmalmaeak dış menşeli malzemenin prim ve kur farklarının kar
şılanması için alınmış olan 80 milyon liradan ibaret yetkinin 70 milyon lira artırılmak suretiyle 150 
milyon liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

2. 4643, 5418 ve 6602 sayılı kanunlarla alınmış olan 85 milyon liralık sâri taahhüt yetkisine 
istinaden inşaatına/başlanılmış olan Köprüağzı Maras şube hattı ile Narlı - G-azianteb - Karkamış 
hattından 30 kilometreden ibaret Köprüağzı - Maras şube hattı ile 85 kilometreden ibaret Narh -
Oazianteb kısmının inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmış ve 94 kilometreden ibaret Gazianteb -
Karkamış kısmının inşaatına devam edilmekledir 

Bu hattın tamamlanması ile bu havalinin kalkınması ve inkişafı sağlanmış olacağı gibi bugün 
tecridedilmiş bulunan Cenup DemiryolJarımızın ana şebekeye bağlanması ve dolayısiyle mühim 
bir döviz tasarrufu temin edilmiş olacaktır 
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Bu hat inşaatı için alınmış olan 85 milyon liralık yetkiden girişilmiş olan sâri taahhütler dola-

yısiyle 1958 senesi sonuna kadar 63 milyon lira sarf edilmiştir. 
Hattın ikmali için alınmış olan 85 milyon liradan ibaret yetkinin 10 milyon lira artırılmak su

retiyle 95 milyon liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. 
3. 6181 sayılı Kanunla alınmış olan 25 milyon liralık sâri taahhüt yetkisine istinaden tulü 

49 kilometreden ibaret bulunan Küçükçekmece - Soğuksu, Pendik - Gebze, Cebeci - Ankara, Gazi -
Sincanköy çift hatlariyle tulleri 29 kilometre olan Çukurhisar, Halkapmar, Kayseri, Niğde, Ada
na, Söke, Elâzığ, Afyon, Balıkesir ve Gazianteb çimento fabrikaları iltisak hatlarının inşalarına 
başlanılmıştır. Bunlardan Küçükçekmece - Soğuksu çift hattı ile Çukurhisar, Adana, Afyon. Ba
lıkesir çimento fabrikaları iltisak hatlarının inşaatı tamamlanmış olup diğerlerinin inşaatına de
vam edilmektedir. 

Çift hatlarla, iltisak hatları için girişilmiş bulunan sâri taahhütler tutarı 25 milyon lira civa
rında bulunmaktadır. 25 milyon liralık yetkiden girişilen sâri taahhütler dolayısiyîe 1958 senesi 
nihayetine kadar İ7 milyon lira sarf edilmiştir. 

Gerek işçilik ve gerekse malzeme fiyatlarının artmış bulunması sebebiyle bu mevzuda girişil
miş taahhütler dolayısiyîe başlanılmış olan işler maliyetinin 35 milyon lirayı bulacağı hesabedil-
mektedir. 

Diğer taraftan Etibaıık tarafından başlanılmış olan 21,5 kilometreden ibaret Seyitömcr - Azot 
Sanayii arasındaki iltisak hattı ve tesisleri finanse edilmekte iken kömür 'işletmelerinin Etibank-
tan ayrılmış bulunması dolayısiyîe iltisak (hattı inşaatını finanse edemiyecekleri gibi kömür iş
letmelerinin kömürü de ocakta teslim edeceği ve hat inşaatını malî bakımdan da devam ettircmi-
yeeekleri işaret edilerek bir münakale mevzun olması itibariyle bu iltisak hattı inşaatının 0181 
sayılı Kanun mevzuunda mütalâa edilerek vekâletimizce .devir alınması İşletmeler Vekâletince 
teklif edilmiştir. 

Bu hattın hali hazırdaki durumuyla vekâletimize devri, Etibank ile mütaahhit arasında mev
cut mukavelenin tasfiyeye tâbi tutularak bakiye inşaatın vekâletimizce yaptırılması, hattın in
şaatı tamamlanınca 3487 sayılı Kanun gereğince vekâletimizce Devlet Demiryolları İşletmesine 
devri uygun mütalâa edilmiş ve bu hususta îşletmeler Vekâletiyle mutabakata varılmıştır. 

Pirim ve kur farkları da dâhil olmak üzere bu iltisak hattı maliyetinin 50 milyon lirayı bu
lacağı hesabedilmektedir. 

Gerek başlanılmış olan işlerin tamamlanabilmesi ve gerekse Seyitömer - Azot Sanayii arasın
daki iltisak hattı ve tesislerinin Vekâletimize devrinden sonra inşasına devam edilerek Kütahya 
Azot Tesislerinin işletmeye açılması mukarrer 1960 senesine kadar bitirilmesi için 6181 sayılı 
Kanunla alınmış olan 25 milyon liralık sâri taahhüt yetkisinin 85 milyon liraya ve keza aynı ka
nunla verilen 10 milyon liraya kadar bono iftiracı yetkisinin 25 milyon liraya iblâğı zarureti hâ
sıl olmuştur. 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 6 .VI. 1959 
Esas No. 1/375 

Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyihası, 
encümenimizde Hükümet temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet esvbabı mııcibesinde serd edilen hu
suslar encümenimizcc de yerinde ve uygun mü
talâa edilerek kanun lâyihası mevcudun ittifa-
kiyle aynen kabul edilmiştir. 

Tereihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle, Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak 
üezere Yüksek Riyasete arz olunur. 

Demiryollar inşaatı için gelecek yıllara sâri 
'taahhütlere girişilmesi hakkında Nafıa Vekâle
tince hazırlanan ve Meclisi Âliye arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
5 Haziran 1959 tarihli ve 71-9120/13:17 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Nafıa 
Encümeni mazbatasiyle birlikte, encümenimize 
havale edilmiş olmakla alâkalı Hükümet mü
messili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, Erzurum demiryolunun hu
duda kadar, Maraş şube hattı ile Narlı - Gazi-
anteb - Karkamış hattı ile iltisak ve kavşak 
hatlarının inşaatının ikmali maksadiyle sâri 
taahhüt yetkilerinin artırılmasını, iltisak ve 
çift hatlarının inşası için evvelce verilmiş olan 
on milyon liralık bono ihraç salâhiyetinin 25 

Nafıa En. Reisi Mazbata Muharriri 
G-azianteb Afyon K. 
#. Kuranel O. Uygun 

Kâtip 
Bilecik Artvin Denizli 

M. Erdem M. Bumin O. Ongan 

İçel Konya Rize 
// . Sinanoğlu O, Bibioğlu M. F. Mete 

Samsun Bingöl 
N. Berkman S. Göker 

milyon liraya çıkarılmasını, Seyitömer - Azot 
Sanayii fabrikası arasındaki iltisak hattı in
şaatının Nafıa Vekâletine devrini ve bu hattın 
inşaatının 2490 ve 1050 sayılı kanunların mu
ayyen maddelerinin şümulü haricinde yaptırıl
masını istihdaf etmektedir. 

Nafıa Encümenince aynen kabul olunan ka
nun lâyihasının şevkini mucip sebepler eneü-
menimizce de yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve lâyihanın üçüncü 
maddesi ile derpiş olunan iltisak hatlarının in
şasına mütaallik ihalelerde üç firma yerine beş 
firmaya tebligat yapılması uygun görülmüş ve 
üçüncü madde metni bu esasa göre tadil edil
mek suretiyle lâyiha Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 8 . VI . 1959 
Esas No. 1/375 
Karar No. 134 

Yüksek Reisliğe 
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İsparta. 
T. Tığlı 

İstanbul 
N. N. Yüce! 

Kayseri 

İstanbul 
A\ Kır şan 

İzmir 
D. Akbel 

Kütahya 
0. Kavuncu S. S. Nasuhoğlu 

Siird 
M. D. Süaip 

Sinol.) 
Ö. Özen 

İstanbu 1 
M. Sellefyan 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Nevşehir 
N. Önder 

Trabzon 
/. Şener 

Y02f»â 
T. Alpay 
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Kanun lâyihası. Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Muğla 

Ar. özsan 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Diyarbakır 
/ / . Turgut 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Artvin 
//. Çeltikcioğlu 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Afyon K. 
N. Topcnoğlu 

(Jorum 
Y. Gürsel 

(fazianteî) 
R. Cenan i 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Demiryolları inşaatı için gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Erzurum demiryolunun hudu
da kadar uzatılması için 4643 ve 6210 sayılı ka
nunlarla verilen 80 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara sâri taahhüt salâhiyeti 150 milyon li
raya, Maraş Şube hattı ile Narlı - Gazianteb -
Karkamış hattı inşaatı için 5413, 4643 ve 6602 
sayılı kanunlarla verilen 85 milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhüt salâhiyeti 95 milyon 
liraya, iltisak ve kuşak hatları inşaatı için 6181 sa
yılı Kanunla verilen 25 milyon liraya kadar gele
cek yıllara sâri taahhüt salâhiyeti 85 milyon lira
ya ve aynı kanunla kabul edilen 10 milyon liraya 
kadar bono ihracı yetkisi 25 milyon liraya çıka
rılmıştır. 

MADDE 2. — Kütahya Azot Sanayii tesisleri 
faaliyetine lüzumlu kömürün temini için Etibank 
tarafından inşasına girişilmiş olan Seyit Ömer -
Azot Sanayi Fabrikası arasındaki 21,5 kilometre
lik iltisak hattı inşaatı halihazırdaki durumu ile 
Nafıa Vekâletine devir edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede zikredilen iş
lerden iltisak hattına ait iş ve hizmetlerin avans 
teminatına ait hükümler mahfuz kalmak ve tanın
mış yerli ve yabancı firmalardan en az üç firma
ya yazı ile tebligat yapılmak suretiyle 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi
nin «H» fıkrasiyle 135 nci maddesine ve 2490 sa
yılı Kanunla ek ve tadillerine tâbi olmaksızın 
yaptırılmasına Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 . V . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 

Çalışma V. V. 
H. Şaman 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

BÜTÇE ENCÜMEıMNlN TADİLİ 

Demıryollar inşaatı için gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkında kanun layihası, 

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

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

MADDE 3. — Birinci maddede zikredilen 
işlerden iltisak hattına ait iş ve hizmetlerin avans 
teminatına ait hükümler mahfuz kalmak ve ta
nınmış yerli ve yabancı firmalardan en az beş 
firmaya yazı ile tebligat yapılmak suretiyle 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
ncü maddesinin (H) fıkrasiyle 135 nci maddesi
ne ve 2490 sayılı Kanunla ek ve tadillerire tâbi 
olmaksızın yaptırılmasına Nafıa Vekili salahiyet
lidir. 

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

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

(S. Sayısı : 331) 



e 
m. 

Millî Müdafaa Vekili 
JS. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Tiearet Vekili 
JJ. Erkmen 

Güm. ye înh. Vekili 
H, Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. îleri 
Sın. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
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 

mmm* 
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Devre : XI 0 0 0 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 666 

idare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Konya 
Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/336) 

T. B. M. M. 
idare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. ilişiği 3 .VI . 1959 

54935-935 
Yüksek Reisliğe 

Kore Mebusan (Meclisinin vâki daveti ile ilerde vukubulacak diğer davetler için gidecek heyetin 
zaruri masraflarını karşılamak üzere bütçemizin 453/B-22 nci maddesindeki (135 000) liranın 
kâfi gelmiyeceğinden; bu gibi dostluk ziyaretlerinin milletlerarasında temin ettiği büyük faydalar 
ajşikâr bulunmakla beraber dost ve müttefik devletler Parlâmentalarınm mümtaz heyetlerinin 
ziyaretlerini iade bir nezaket kaidesi ve ihmali caiz olmıyan bir vazife telâkki edilmekte oldu
ğundan bu hizmetlerin ifası için (300 000) liralık munzam tahsisata ihtiyaç bulunduğundan ili
şik kanun teklifini saygılarımızla' yüksek tasviplerine arz ederiz. 

Balıkesir Mebusu Konya Mebusu 
A. Kocabıyıkoğlu B. Gökmenoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 8 . VI . 1959 
Esas No. 2/336 
Karar No. 132 

Yüksek Reisliğe 

îdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Ko
cabıyıkoğlu ve Konya Mebusu Reyhan Gökmen
oğlu'nun, 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifi encüme
nimize havale edilmiş olmakla teklif sahiplerin
den Balıkesir Mebusu Ahmet Kocobıyıkoğlu ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde de arz ve izah 
edildiği üzere Kore Mebusan Meclisinin vâki 
davetine icabet edecek olan Büyük Millet Mec
lisi Heyetinin zaruri masrafları ile ileride vuku
bulacak diğer davetleri de karşılamak üzere 1959 

malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kıs
mındaki 453/B faslının 22 nci maddesindeki tah
sisatın kifayetsizliği dolayısiyle bu maddeye 
300 bin lira munzam tahsisat verilmesini temin 
maksadiyle ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Teklif üzerinde cereyan eden müzakerelerden 
ve teklif sahibinin verdiği mütemmim izahattan 
anlaşıldığı üzere Kore Mebusan Meclisinin vâki 
davetine icabet edilmesi takarrür ettiğinden büt
çede mevcut tahsisata yüz bin lira ilâve edildiği 
takdirde bu seyahatin icabettirdiği zaruri mas
rafların karşılanacağı cihetle birinci madde met
nindeki 300 bin lira (100) bin lira olarak de-
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ğiştirilmek suretiyle kanun teklifi encümenimiz-
ce kabul edilmiştir. * 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sulunur. 

Reisvekili Mazbata M. Kâtip 
Muğla îzmir Diyarbakır 

N. Özsan B. Bilgin M. H. Ünal 
Afyon K. Afyon K. Artvin 

N. Topcuoğlu M. Â. Ülgen H. Çeltikçioğlu 
1 Çorum Denizli Diyarbakır 

Y. Gürsel A. R. Karaca H. Turgut 
Gazianteb İsparta İstanbul 
E. Cenanı T. Tığlı M. Erdener 

İDARE ÂMİRLERİ BALIKESİR MEBUSU 
AHMET KOCABIYIKOĞLU VE KONYA 
MEBUSU REYHAN GÖKMENOĞLU'NUN 

TEKLİFİ 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. —-1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
453/B kongre, konferans, tören ve ziyaretler fas
lının 12 nci Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
diğer memleketlere, yapacağı ziyaret, tören ve 
dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 
maddesine 300 000 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

İstanbul 
N. Kır§an 

İzmir 
D. Akbel 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Rize 

H. Agun 
Sinob 

ö. Özen 

İstanbul 
î. Sevel 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Manisa 
S. Mihçıoğlu 

Rize' 
/. Akçal 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
H. Timur 

İstanbul 
N. N. liicel 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Nevşehir 
N. Önder 

Rize 
M. önal 
Yozgad 

T. Alpay 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
453/B kongre, koferans, tören ve ziyafetler fas
lının 22 nci Türkiye Büyük Millet Meclisinin di
ğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve 
dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 
maddesine 100 000 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

« M — - » " * « . 
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Devre : XI 
ÎÇtima:2 S. S A Y I S I : 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /101) 

T. C. 
Başvekalet 29 . IV . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi * 

Sayı : 71 - 52, 1352 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 14 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırıp 
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla a n 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUGÎBE 

Düşküne, yoksula, âcize ve hastaya yardım eli uzatmanın, pek eski zamanlardan beri, hayırlı 
bir anane olarak teessüs ettiği malûmdur. Merhamet ve şefkat gibi en asîl insanlık hislerinin 
bir ifadesi olan bu yardım zihniyeti, büyük dinlerin zuhuru üzerine, hayır ve sevap işliyerek 
Ahirette ruhun selâmetini temin edecek «amali hasene» mahiyeti de kazanınca, bilhassa, Orta -
çağın sosyal hayatında büyük bir yer tutmaya başlamıştır. 

Muhtaçlara yardım böylece hem ahlâki, hem dinî bir vazife halini alınca Ortaçağda Şark'-
ta da, Garp'ta da bol bol kurulan dinî hayrat ve vakıfların yanında yoksullara yardım tesisleri 
de ehemmiyetli bir yer tutmaya başlamıştır. Eski devirlerde memleketimizde fakirlere yiyecek 
vermek üzere kurulan imaretler ve sair hayrat bunun güzel bir nümunesidir. Sosyal telâkkinin 
yoksullara sadaka vermek suretiyle hayır işlenmesini teşvik ettiği bu devirlerde ekonomik bün
ye de bu şekilde yardımlar yapılmasına pek mi'sait bulunuyordu. Filhakika o devirde büyük 
sermayeye ihtiyaç gösteren sanayi ve ticaret faaliyetleri olmadığı gibi para işletmeye mahsus 
bankalar da yoktu. Zenginlik, bilhassa, belli başlı istihsal kaynağı olan ziraatten geliyordu ve 
elinde parası biriken kimseler de hayır işlemek üzere fıkaraya bakıyor, sadaka ve şefkat esası
na dayanan hayrat kuruyordu. 

Ekonomik faaliyetlerin mahdut oluşu, esasen nüfusları az olan şehirlere büyük bir müsteh
lik kitlesi yığılmaması da yoksulların, gücü, kuvveti yerinde olduğu halde, iş tutmamasını cemi
yet için tehlikeli bir yük haline getirmiyordu. Dilencilik dahi, zamanımızdaki gibi, hakir görül
müyordu. Hattâ dilencilikle geçinen tarikatlar bile vardı. 

Fakirlere, yoksullara sade sadaka vermek tarzında yapılan bu yardımın devlet vazifesi ola
rak, âmme hizmeti şeklinde, yer aldığı memleke 1er de vardı. îsveç ve 16 ncı asır nihayetlerinde 
Kıraliçe I. nci Elizabet devrinde bir fukara yardımı kanunu (Poor Law) çıkaran ingiltere bu 
memleketlerdendir. Daha sonra sair Avrupa memleketlerinde de devlet bu mahiyette resmî yar
dımlar yapmaya başlamıştır. 
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ilim ve fennin ilerleyip kütlevi sanayi istihsaline imkân vermesi, ticaretin ve bankacılığın 

inkişafı sermayenin bu işlere yatırılmasına sebebolduğundan, ileri memleketlerde, 18 nci asrın 
ortaklarından itibaren sadaka vermeye ve karşılıksız olarak fakirlere bakmaya ait hayır müessese
leri azalmıya başladı. Ancak zenginlerin parasının ekonomik teşebbüslerde sermaye olarak kul
lanılmasını intaceden bu yeni imkânlar fakirlere de birçok ekmek kapısı açmıştı. Çünkü sanayi 
tesisleri çalışacak insan çok muhtaçtı. Bu faaliyet sayesinde millî gelir artmakta, netice itibariy
le vatandaşın hayat seviyesi de yükselmekte idi. Bunun üzerine sosyal telâkkiler de değişerek baş
kasının hayratından geçinmek veya cemiyete yük olarak yaşamak ayıp sayılmaya başlandı. Kimse
nin boş durmaması ve herkesin müspet bir faaliyetle iş sahasında çalışması ise verimli bir sosyal 
ve ekonomik hayata temel teşkil eden «sosyal tesanüt» keyfiyeti şeklinde pek mühim bir faktör 
halini aldı. 

Böylece 19 ncu asırdan itibaren ileri memleketlerde sadaka esasına dayanan yardım, ve ha
yır müesseseleri pek zayıf duruma düşmüş, sadece devletler fakirlere resmî yardım (assistance 
publique) yapmaya devam etmişlerdir. Ancak bu da muhtaçlara geçici surette yardım edip ilerisi 
için tedbir almıya şâmil bulunmadığından lüzumu kadar müessir olamamakta idi. Çünkü büyük 
kütleleri kendine çeken sanayi istihsali ve yeni ekonomik faaliyetler bilgili ve vücutça sağlam ol-
mıyan veya çalışırken kazaya uğrıyan işçileri yoksul düşürdüğü gibi ekonomik buhranlar da çok 
kimseyi ekmeğinden ediyordu. Böylece şimdi ortaya bilgisizlik, malûllük veya bildiği işte talep 
azlığı yüzünden doğma bir yoksulluk meydana çıkmıştı. 

Geçen asır Avrupa'sında perişan bir proletarya kütlesi meydana getirip sosyalizm ve komü
nizm gibi siyasi cereyanları da doğuran bu yoksulluk ve mahrumiyet durumiyle muvaffakiyetle 
savaşabilmek için ona sebep olan âmilleri ortadan kaldırmak gerektiği nihayet anlaşıldı. 

19 ncu asrın sonlarından itibaren «sosyal hizmet» ismiyle baş gösteren bu cereyan bugün, ileri 
memleketlerde, çok büyük neticeler vermiştir. Filhakika bir taraftan tababetteki ilerleme, eski de
virlerde insanı atalete mahkûm eden, birçok hastalık ve malûllükleri iyi etme veya hafifletme yo
lunu bulmuştur. Diğer taraftan ekonomik hayattaki inkişaf vücudu tamamiyle sağlam olmıyan in
sanların bile çalışıp hayatlarını kazanmalarına imkân verecek işler meydana getirmiştir. Eğitim sa
hasında da, cahil ve bilgisiz insanları kısa zamanda pratik bir işte yetiştirerek birçok usuller bu
lunmuştur. Keza şahsın yoksulluğu veya derdi, hüsranı sosyal hayat icaplarına uymamak veya 
antisosyal temayüller taşımak gibi sosyal intibaksızlıklardan ileri geliyorsa bunları izale edecek ve
ya zuhurunu önliyecek koruyucu psikolojik tedbirler de vardır. Böylece yoksulluğa sebep olan âmil
lerin sıhhi, ekonomik, kültürel ve bir kısım yoksullar bakımından da psikolojik esasları bilinir de ona 
göre tedbir alınırsa müessir bir sosyal hizmet yapılmaktadır. Yalnız bu esasları meydana koymak ve
ya tıbbi bir tâbirle «teşhis etmek» de bir bilgi işidir. Aacak, sade hayırsevmek, sade insaniyetperver 
olmak, sade hüsnüniyetle çalışmak gibi aslında pek mühim olan meziyetler dahi yoksulluğun veya 
sosyal intibaksızlığın âmilleri bilinmezse sosyal hizmetin lâyikiyle yapılmasına imkân vermez. Çünkü 
mesele sade yardım yapmak değil, insanı sosyal hayatın verimli bir ferdi haline getirerek, sosyal bün
yede herkesin kendine göre müspet bir iş görerek cemiyete faydalı olmasını esas tutan, sosyal tesa-
nüdü temin etmektir. Böyle bir hizmetin ise gerekli şekilde yetişmemiş kimselerce yapılamıyacağı aşi
kârdır. Bu sebeple asrımız başlangıcından itibaren bütün ileri memleketlerde sosyal hizmet mektep
leri de açılarak «sosyal yardımcı» 1ar yetiştirilmeye başlanmıştır. Sosyal yardımcılar, ziyaretçi hem
şireler, yakın sıhhi bilgi ile birlikte sosyal hizmetin ekonomik, kültürel ve psikolojik esaslariyle müceh
hez personeldir. Bunlar ileri memleketlerde bir kısmı hastanelerin sosyal hizmet servisinde, bir kıs
mı da sosyal hizmet merkezlerinde vazife alırlar. Devletin sosyal hizmet sahasındaki sair faaliyet or
ganları ve hayır cemiyetleriyle iş birliği eden sosyal yardımcılar yoksulluk ve sosyal intibaksızlık 
âmillerini ortadan kadırma yolunda çalışırlar. 

Tarihî inkişafını, kendini doğuran sebepleri ve tatbik tarzını yukarda hulâsa ettiğimiz sosyal hiz
met halen «cemiyetin maddi ve mânevi nimetlerinden bir kısmını, bunları kendi güciyle elde edecek 
durumda bulunamıyan kimselere devlet, teşekkül, hayır cemiyetleri ve eşhas, tarafından temin etmek; 
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aynı zamanda yoksul, muhtaç, insanları kendileri için en uygun işlerde çalışabilir hale getirmek ve 
fertlerdeki sosyal intibaksızlıkları izale etmek» diye tarif olunmaktadır. Bu tarif, dikkat bııyurulaca-
ğı üzere, yukardaki mâruzâtı birkaç kelimede hulâsa etmektedir. 

Memleketimizde, eski usul üzere, sadaka ve hayrat esasına dayanan sosyal yardım sistemi sana
yiin inkişafından evvel Birinci Cihan Harbinden sonra çıkan ekonomik buhran neticesi olarak kuvvet
ten düşmüş ve nihayet bulmuştur. Memleketimizde «assistance publique» şeklinde bir devlet yardımı 
da bulunmadığından bu hal, velev sadaka ve iptidai şekliyle de olsa, sosyal yardımı ortadan kal
dırmakla yoksulluğu büsbütün meydana çıkarmakta ve sosyal hayat bakımından da sarsıntılara se
bep olmaktadır. Filhakika artık dilenciliği meslek haline getirenler, çocukları küçük yaştan dilenci
likte yetiştirenler çoğaldığı gibi hırsızlık ve fuhuş da artmıştır ki bunlar da pek zararlı sosyal inti
baksızlıklar arasına girer. O zamanlar bu hallere karşı sosyal hizmet tedbirleri tatbik ederek böyle 
antisosyal hareketlerle cemiyete zarar verenleri müspet bir sosyal faaliyette yetiştirmek akla gelme
diği gibi, iki harpten çıkmış olmamız dolay isiyle, pek fazla olan malûllerimizi de modern tıbbi im
kânlar nispetinde çalışma kabiliyetine kavuşturmak cia düşünülememişti. 1920 den itibaren uzun 
müddet memleketimizde hâkim olan zihniyete göre sosyal yardım sadece parasız bakan hastane ve 
tedavi tesisleri kurmak addolunuyordu. Hattâ 192P de Paris'te toplanan beynelmilel, sosyal hizmet
ler kongresine iştirak ettiğimiz vakit Bulgaristan '̂e Yunanistan'ın, mahdut da olsa, memleketlerin
deki sosyal hizmet faaliyetlerini bildirmelerine karrçı delegelerimiz, sadece, tedavi tesislerimizin ya
tak sayısiyle Kızılay Cemiyetnden bahsetmişlerdir. Bununla beraber gerek 1930 tarih ve 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 neü maddesi, gerek 1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanurunun birinci maddesi sosyal yardım hizmetini sara
haten, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin vazifeleri arasına koymaktadır. 

Memleketimizin pek muhtaç olduğu sosy al hizmet vecîbelerinin ifası böyle geçtiği sırada, Balkan 
devletlerinden sarfınazar, ileri memleketlerin Afrika ve Asya'daM müstemleke ve protektoralann-
da dahi mahallî şartlara göre sosyal hizmet merkezleri kurulmakta ve çalışmakta idi. Çünkü inki
şafa başlıyan memleketlerde gerek iş kuvvesini en müsait seviyede tutabilmek, gerek geniş kütleler
de sosyal adaletsizliğe kurban edildikleri gibi solcu temayüller uyandırmamak için yegâne tedbir 
sosyal hizmet tatbikidir. İleri memleketlerin müstemlekelerinden maada Yakın - Doğu memleketle
rinin hemen hepsi bu hususta bize takaddüm etmiş vaziyettedirler. Bugün İsrail'den başka Mısır'
da, Irak'da, Lübnan'da, Suriye'de sosyal hizmet yolunda senelerden beri faaliyete geçilmiş, netice
ler alınmaya başlanmıştır. Hattâ İran'da bile 1946 da demonstrasyon mahiyetinde beş köyden iba
ret bir grupa şâmil olmak üzere kurulan mahallî sosyal hizmet merkezi 1951 de 135 köyü ihtiva ede
cek kadar genişlemişti Doğu Pakistan'da da 10 000 nüfuslu bir bölgede sosyal hizmet yapan bir 
merkez kurulmuştur. 

Memleketimizde İkinci Cihan Harbi nih&yetienirken, 1944 yılından itibaren, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti modern sosyal hizmetlerle alâkalanmaya başlamış ve meşhur Beveridge plâ
nı başta olmak üzere bu sahadaki neşriyatın tetkikine geçilmiştir* Bilâhara gerek kimsesiz ço
cukların cemiyet için kaybolmuş ve hat';â muzır unsur haline gelmiş sayılacak derecede ihmali, ge
rek dilencilik, malûllük, bilgisizlik yüzünden yoksulluk; gerek hırsızlık, dolandırıcılık ve fuhuş gi
bi antisosyal hareketlere inhimak suretiyle cemiyet düzeninin bozulması halleri karşısında sosyal 
hizmetlerin memleketimize sokulması zamanının çoktandır geldiği anlaşılmıştır. Bu sırada Dün
ya Sağlık Teşkilâtından ve Birleşmiş Milletlerden gönderilen muhtelif eksperler de sair sahalarda
ki terakkilerimize nazaran sosyal hizmet bakımından Yakın Doğunun en geri memleketi olmamızı 
bir türlü izah edememekte ve zengin bir millet olmadığımız halde yoksullukla modern şekilde niçin 
savaşmadığımıza şaşmakta idiler. Filhakika halen memleketimizde sosyal hizmet yapmak üzere hayır 
cemiyetlerinden başka hiçbir teşekkül yoktur. Bunlar ise bütün fedakârlık ve gayretlerine rağmen, 
beynelmilel eksperlerce de işaret olunduğu üzere, pek çokları faaliyet sahalarını lâyikiyle tesbit eden 
bir program çizememişlerdir. Aralarında işbirliği yoktur. Halktan hayli yardım görmelerine rağmen 
sosyal hizmetin teknik icaplarına göre hazırlanmış bütçeleri ve mektepten yetişme ve mesleğine bi
hakkın vâkıf sosyal hizmet personeliyle idare edilen teknik hizmetleri yoktur. Bu sebeple yaptıkla-
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rı hizmetlerde bir takım tekerrürler bulunmasına karşı birçok da mühim boşluklar meydana gel
mektedir. Diğer taraftan bu gibi hayır cemiyetlerine rehberlik edecek, hattâ sosyal hizmet sahasın
da yurdumuza vâki müracaatlara veya memleketimize sırf bu işi tanzim için Birleşmiş Milletlerce 
gönderilecek eksperlere muhatap olacak teknik ve salahiyetli bir makam da yoktur. Bu haller sırf 
meselenin sağlık cephesini ele alarak aşağıda arz edilen mütalâadan anlaşılacağı üzere sosyal ada
let ve sosyal siyaset bakımından çok mühim eksikliklerin doğmasına sebebolmuştur. 

1945 nüfus sayımına nazaran memleketimizde kör, çolak, topal, sağır, dilsiz gibi sadece duyu 
ve hareket âzası sakatlıklariyle malûl 140 000 kadar insan vardı. Daha sonraki nüfus sayımlarında 
bunların miktarı verilmemekle beraber bu gibi malûllerle birlikte müzmin kalp hastalığı, müzmin 
böbrek hastalığı, müzmin romatizma, akıl arızaları, verem ve sair malûl edici hastalıklar dolayısiyle 
iş göremiyenler ve cemiyete yük olanların sayısı milyonu bulur. Bundan maada işsiz güçsüz dola
şanlar, dilenenler, hırsızlık ve fuhuş gibi fena yollara düşmek tehlikesine mâruz bulunanlar ve hat
tâ bu hususta istifadesi olanlarca bu gibi antisosyal hayat tarzına teşvik edilenler ve bilgisizlik yüzün
den yoksulluk çekenler de memleketimizde az değildir. Halbuki modern sosyal hizmet usulleriyle bu 
kimseleri verimli ve hayatlarını kazanan vatandaşlar haline getirmek; bu suretle hem millî geliri 
artırmak, hem sosyal hayatı müspet şekilde inkişaf ettirmek, hem de vergi mükelleflerini çoğaltmak 
mümkündür ve lâzımdır. 1952 den beri bilhassa iyileşmiş verem hastalarım, sıhhi durumlariyle mü
tenasip bir işte çalıştırmak üzere, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince mahdut sahada kurulan re
habilitasyon merkezleri bu hususta ümit verici faaliyetler göstermektedir. 

Memleketimizin yukarda arz olunan ihtiyaçları ve beynelmilel teşkilât ve eksperlerin de bun
lara inzimam eden ikazları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin kanuni vazifeleri arasında bulu
nan sosyal hizmet mevzilunun ele alınmasını zaruri kılındığından, son zamanlarda, vekâletlerarası bir 
komisyon kurularak bu mesele müzakere edilmişti. Bu komisyon vaziyeti tetkik ettikten sonra bir 
sosyal hizmet enstitüsü ve buna bağlı tedris müessessi kurularak gerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletine, gerek sair alâkalı vekâletlere sosyal hizmet mevzuunda iş birliği etmek, memleketi
mizdeki mevzuatın sosyal hizmet sahasındaki vereceği imkânları araştırmak, memle
ketimize en faydalı olmak üzere icabeden sosyal hizmet şekilni tesbit etmek, hayır cemiyet
lerinin faaliyetini koordinasyona rapt ve icabeden hususlarda kendilerini tenvir etmek ve aynı za
manda sosyal yardımcı yetiştirmek üzere faaliyete geçilmesini tensibetmiştir. 

Takdim edilen kanun lâyihası mezkûr komisyonun raporu ruhuna göre hazırlanmış olup madde
ler aşağıda izah edilmektedir. 

Madde 1. : Bu maddede Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Ens
titüsü kurulduğu tedvin olunmakta ve enstitünün vazifeleri sayılmaktadır. Bu maddenin hü
kümlerine göre enstitü memleketimizde yoksulluğun ne gibi sebeplerden ileri geldiğini araştırama 
bunlara karşı alınacak ve tasdik olunacak tedbirleri tesbit edecektir. 

Diğer taraftan iyi bir irade terbiyesi almamış veya ruhan zayıf kimselerde çok defa, hayatın 
sert realitelerine çarpmaktan ileri gelen hüsran, ümitsizlik ve küskünlük neticesi sosyal hayata iş
tirak etmemek, bedbinlik ve negativizm; ahlâkan zajaf olanlarda hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş; 
muzur 'kanaatlerle beslenenlerde sabotajcılık, anarşizm gibi ve daha birçok elverişsiz psiko - sosyal 
durumlardan doğan sosyal intibaksızlıkları (social malad justment) izaleye ait tedbirleri araştır
mak da enstitünün vazifeleri arasındadır. 

Bedence ve akılca malûlleri ilim ve fennin verdiği imkânlar nispetinde tedavi ve kendilerini, 
sağlık durumlariyle mütenasip, bir işte yetiştirmek; bilgisizlik yüzünden çalışamıyanları da ke
za bir işte çalışacak ehliyete yükseltmek demek olan rehabilitasyon tesislerinin Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletince açılıp işletilmesi ve sair teşekküller ve eşhasça bu yolda açılacak müesseseleri]} 
murakabesi de enstitüye bırakılmıştır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 3017 sayılı Kanunun 
birinci maddesi gereğince zaten bu gibi sıhhi veiçtimai tesisleri kurmaya ve ayni kanunun 12 nci 
maddesinin B, C ve D bentleri mucibince de teşekkül ve eşhas tarafından açılacak sıhhi ve içtimai 
tesisleri murakabeye salahiyetlidir. Binaenaleyh işbu lâyihanın birinci maddesinin (b) bendi ile 
yeni bir salâhiyet alınmayıp sadece mevcut salâhiyet bu hususta en münasip olan bir makama, ha-
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vale olunmaktadır. Sosyal hizmet tedbirlerinin hepsinin sade Devletçe veyahut Devletin bir tek teş
kilâtı ile alınması hiçbir yerde mümkün olmamıştır. Esasen yoksulluğun en umumi tarziyle bile 
sıhhi, sosyal, ekonomik ailevi ve insanın malûmat ve kabiliyeti gibi çeşitli sebeplerden aşağısına 
irca edilememesi de muhtelif makam ve teşkilâtın el ve iş birliği olmaksızın sosyal hizmet yapı-
lamıyacağmı gösterir. Böylece enstitü Çalışma, Maarif, Ziraat ve işletmeler vekâletleri başta gel
mek üzere sair Devlet makamları, iktisadi devlet teşkilâtı, mahallî idareler ve hayır cemiyetleri 
arasında iş birliği sağlamaya dair esasları da araştırıp bulacaktır. 

Hayır cemiyetlerimizin hayli fazla bir miktara varmalarına halkımızın bunlara yardımı esirge
memesine ve her sene bankalar gibi malî müesseseler başta gelmek üzere kendilerine Devlet ve 
iktisadi teşkillerden de milyonlar gibi kabarık bir yekûna varan yardımlar yapılmasına 
rağmen faaliyetleri, henüz, büyük ölçüde modern sosyal hizmetin ruhuna uyacak bir seviyeye 
varamamıştır. Bu husustaki eksiklik iyi niyetten ziyade teknik bilginin azlığmdandır. Aynı se
bep dolayısiyle bu cemiyetler bâzı aynı mahalde, aynı gaye ile mütaaddit dernekler halinde 
taazzuv etmekte ve maalesef ne kendi aralarında, ne de faaliyet sahalarında iş birliği göstere
memektedirler. Keza kaynağının mühim kısmını halkın ve Devletin yardımı teşkil eden bütçeleri 
de modern sosyal hizmetin teknik icaplarına gere, memleket ihtiyaçları ölçüsünde olmak 
üzere, salahiyetli bir merciin tetkik ve tasvibine tâbi tutulmamaktadır. Yine aynı iş birliksiz-
liği yüzünden her hangi bir sosyal hizmet gayesiyle mahallî cemiyetlerce yapılan tahsilat, ye
kûn itibariyle maksada kâfi gelebileceği halde, bir araya getirilmemek yüzünden münferit te
şebbüsler halinde sonu gelmemeye mahkûm kalmakta ve bu yüzden neticede, israf olunmaktadır. 
Halbuki bunlar tek elde toplanırsa memleketin çok mühim bir ihtiyacı giderilmiş olur. Birinci 
maddenin (c) bendi bu maksatla konmuş bulunmaktadır. 

Sosyal bir dâvanın sağlam mevzuata dayanmaksızın halledilemiyeceği aşikârdır. Memleketi
mize mahsus sosyal hizmeti gerek ileri memleketlerde uzun tecrübeler neticesi tebellür etmiş 
usullere, gerek mevzuatımızda mevcudolup sosyal zihniyetten direktif alan hukuki ve ekonomik 
araştırmalara tâbi tutulmadıkça fark edilmiyecek olan hükümlere dayanmaksızın tutulmaya 
imkân yoktur. Enstitü bu sahalarda da araştırma ve incelemeler yapacaktır. 

Sosyal hizmet bir ihtisas haline gelmiş olduğundan kalifiye personel tarafından tatbiki lâ
zım ve mûtat bir keyfiyet halini almıştır. Sosyal yardımcı veya sosyal çalışıeı denen bu per
soneli yetiştirmek üzere memleketimizde bir sosyal hizmet okulu kurmaya lüzum vardır. Enstitü 
böyle bir okul da açarak tedrisat yapacaktır. 

Madde 2 : Bu madde Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari makamlariyle muhtelif şubele
rini tesbit etmekte olup bunlar müdür, müşavir umumi sosyal hizmetler, tıbbi sosyal hizmetler, 
sosyal hizmet tetkikleri şubeleri ile sosyal hizmet akademi ve okulundan ibarettir. 

Madde 3. — Bu madde müdürle müşavirin vazifelerini tesbit etmektedir. Müdür, enstitünün 
idari, teknik ve akademik hususlarda âmiri olup vazifesinin ifasından Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâletine karşı mesuldür. 

Müşavirin müdüre yardımcılık ettiği gibi icabında şubelerin faaliyetini de tanzim edecektir. 
Madde 4 : Bu madde umumi sosyal hizmetler şubesinin faaliyetini tesbit etmektedir. Yoksul

luğa sebebolan bilcümle âmillerle savaşa ait tedbirler umumi sosyal hizmetler sahasına girer. Fa
kat beşinci maddeden de anlaşılacağı üzere şube bu hizmetlerin sosyal, ekonomik, ailevi ilâh.... 
olanlariyle meşgul olup tıbbi mahiyettekileriyle iştigal etmiyecektir. Bu sebeple sade sosyal hiz
met mütehassısları tarafından idare edilecektir. 

Madde 5 : Bu madde tıbbi sosyal hizmetler şubesinin vazifesini tesbit etmektedir. Anne ve ço
cuk sağlığı, muhtaç hastaların bakımı, malûl ve sakatların kabiliyetlerini iade (rehabilitatioh), iş 
tedavisi gibi çok çeşitli birçok hizmetler bu sahaya girmektedir. Buna göre şube, icabeden ihtisas 
sahalarında yetişmiş tabipler tarafından idare edilecektir. 

Madde 6 : Bu madde sosyal hizmet tetkikleri şubesinin vazifelerini bildirmektedir. Bu şube 
yerli ve yabancı muhtelif mevzuatı inceliyerek sosyal hizmet kanunu lâyihaları hazırlıyacaktır. 

(S. Sayısı : 334) 
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Bu sebeple şube, hukukçu ve ekonomist ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarından siyasal hiz
met tahsili görmüş elemanlar tarafından idare edilecek lir. 

Madde 7 : Bu madde sosyal hizmet akademi ve okullunun vazifelerini tesbit etmekte olup aka
demide yüksek tahsil mezunları sosyal hizmet ihtisası yapacak, okulda ise lise mezunları sosyal 
yardımcı olarak yetişecektir. Müstakbel sosyal yardımcıların talebelik esnasında tatbikat görme
si için bu okula bağlı bir de sosyal yardım merkezi vardır. Bu merkez muayyen bir bölgedeki 
yoksullara sosyal) hizmet yapacaktır, 

Madde 8 : Bu madde enstitü müdürü, müşavir, şube müdürleri ve sosyal hirmet akademi ve 
okulu müdürünün yüksek mektep diplomasını haiz bulunduktan maada sosyali hizmet akademisin
de veya muadili yabancı müesseseleıde tahsil görmüş ve ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyan
ca ve ispanyolca dillerinden birine hakkiylb vâkıf kimseler arasından seçileceklerini âmirdir. Sos
yal (hizmet gibi pek ımühim bir hizmeti yüksek tahsilden sonra yapılacak ihtisas tahsili oLmaksızın 
memleketimizde ilk defa tesise imkân yoktur. Bundan maada sosyal hizmete ait neşriyat ve 
eserler umumiyetle yukarda bildirilen yabancı dillerde yazılmış bulunmaktadır. 

Madde 9 : Bu madde, işbu kanunun tatbikine ait nizamnamenin Sosyal Hizmet Enstitüsü açıl
dıktan nihayet bir sene sonra hazırlanacağını âmir bulunmaktadır. Böyle bir enstitü memleketi
mizde ilk defa açılacağı için hazırlanacak nizamnamenin bilcümle ihtiyaçlar;) cevap verebilmesi 
bakımından bir senelik bir tecrübe ve meleke edinme devresine i üzüm görülmüştür. 

Madde 10 : Bu madde memleketin muhtelif muıtakalarmda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletinin sosyal hizmet merkezleri açabileceğini âmirdir. Merkezler basit bir iki odadan ibaret dai
reler halinde olup gerek sıhhi tesis binalarında, gerek sair devlet dairelerinde kurulabilir. Sos
yal hizmetlerin bu gibi merkezler kurulmadıkça mahallî olarak tatbikine imkan yoktur. Bu se
beple personel ve bütçe imkânlarının müsaadesi nispetinde muhtelif bölgelerde mezkûr merkezleri 
tedricen tesis ederek yoksullukla mücadeleye geçmek gayesi güdülmektedir. 

Mütebaki üç. madde kadro cetveliyle meriyete girme ve tatbik mercilenni gösteren formalite 
hükümlerini ve geçici maddeleri ihtiva etmektedir. 

Bir sayılı kadro cetvelinde enstitü müdürlüğüne müdür ile müşavirden maada mütercimler de 
konmuştur. 'Sosyal hizmetlere ait neşriyatın kâffesi yabancı dillerde olduğundan ve enstitünün 
vazifeleri arasında tetkik ve ecnebi memleketlerle muhabere, hazırlanan etüd ve saire hakkında 
yabancı yetkili makamlarla istişare ve memlekete sosyal hizmet işleri için getirilecek yabancı 
mütehassıslarla iş birliği mühim y*r tutacağından mütercimlere Ki''.um vardır. 

Enstitü müdürlüğü bürosundaki kalem personeli, akademi ve okul hariç bütün enstitünün ka
lem işlerini görecektir. 

Şubelere müdürlerden maada icabeden miktarda mütehassıs, ve mütehassıs yardımcısı veri1 

mistir. Umumi sosyal hizmetler şubesinde bir mütehassıs /e üç yardımcı bulunmaktadır. Tıb
bi - Sosyal hizmetler şubesinde biri anne ve çocuk sağlığı işleri ve diğeri rehabilitasyon isleri 
için olmak üzere iki mütehassıs tabip ve bunların üç yardımcısı vardır. Sosyal Hizmet Tetkikleri 
Şubesinde de biri hukukçu diğeri ekonomist olmak üzere iki mütehassıs ve bunların üç yardımcısı 
vardır. 

Sosyal Hizmetler Akademi ve Okulu hem sosyal hizmet mütehassısı, hem de sosyal yardımcı 
yetiştirecektir. Buna göre müdür, müdür muavini ile 11 öğretmeni vardır. Bunların bir kısmı Aka
demide yüksek ihtisas öğretmeni, diğerleri de Okulda sosyal yardımcı yetiştirme öğretimi yapa
caktır. 

Akademi ve Okula bağlı olup talebeye tatbikat gösterecek olan Sosyal Hizmet Merkezine ayrıca 
müdür verilmemiş, bir muavinle iktifa olunmuştur. Bundan maada 10 tane de sosyal yardımcı 
vardır. Bunlar muayyen bir bölgede yoksullara sosyal hizmet yapacaklardır. Buradaki idari per
sonel aynı zamanda Akademi ve Okulun da idari hizmetlerini görecek, fiş memuru merkeze kayıt
lı muhtaç ve yoksulların fişlerini tutacaktır. 

( S . Sayiii - 384 ) 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sth. ve İç. Mua. Encümeni 

Esas No. 1/101 
Karar No. 14 

13 . XI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulması hak
kında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ta
rafından hazırlanıp Yüksek Riyaset tarafından 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
ilgili vekâlet mümessillerinin huzuru ile tetkik 
ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibe lâyihasında etraflı şekilde 
tebarüz ettirildiği veçhile, memleketimizdeki yok
sulluğun sebeplerini araştnrarak bunlara yapı
lacak sosyal hizmetlerin şeklini tesbit etmek, 
fertlerin sosyal intibaksızlıklarını izâle etmek, 
ve toplumun kalkınmasına yarayacak tedbirleri 
araştırmak maksadiyle hazırlanmış bulunan ve 
büyük bir sosyal ihtiyaca cevap verecek olan iş
bu kanun lâyihası encümenimizce ittifakla ka
bul edilmekle beraber, aşağıda izah edilecek 
sebeplere binaen bâzı maddelerin tadili, bir 
kısım yeni hükümlerin lâyihaya ilâvesi ve bâzı 
madde ve fıkraların da metinlerden çıkarılması 
uygun görülmüştür. 

1. Lâyihanın birinci maddesinin (a) bendi 
Sosyal Hizmet Enstitüsünün vazifelerinden bir 
kısmını göstermekte ise de, bunlar arasına top
lumun kalkınmasına yarayacak lüzumlu tedbir
lerin araştırılmasına dair bir hüküm konulma
dığı anlaşılmaktadır. 

İşbu kanun lâyihasının 1955 senesinde Bü
yük Millet Meclisine şevkinden sonra memleketi
mizde etraflı tetkikler yapmış olan Amerikalı 
sosyal hizmet mütehassisi Dr. Altmeyer tarafın
dan verilmiş olan raporda bu hususun üzerin
de ehemmiyetle durulduğu görülmektedir. Ge
rek cemiyetin kalkınması ve gerekse diğer bâ
zı mevzulardaki mütalâalar encümenimizce ka
bule şayan görülmekle beraber birinci bendin bu 
şekilde tadili cihetine gidilmiştir. 

2. Sosyal Hizmetler Enstitüsü, her yaş ve 
çağdaki normal ve arızalı fertlerin sosyal mev
zu ve ihtiyaçlarını tetkikle mükellef, olmakla be
raber, bu hususun kanun metninde açıklanma
sında tatbikatın selâmeti bakımından fayda mü

lâhaza edildiği cihetle bu konular iki bent halin
de birinci maddeye ilâve edilmiştir. 

3. — Birinci maddenin (b) bendi Sosyal Hiz
metler Enstitüsü tarafından rehabilitasyon mü
esseseleri açılmasını istihdaf etmekte ise de, bu 
işin enstitü tarafından yapılmasının hususi bir 
teşkdâta mütevakkıf olduğu aşikârdır. Böyle bir 
teşkilât enstitüsünün bünyesinde mevcudolma-
dığı gibi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
ve sair bâzı makamlar bu kabil müesseseleri aç
makta oldukları cihetle enstitüye sadece rehabi
litasyon müesseselerini murakabe ve programla
rını tanzim vazifesinin verilmesi daha uy
gun görülerek sözü geçen bendin bu şekilde ta
dili cihetine gidilmiştir. 

4. — Enstitünün iş birliği sağlıyaeağı daire 
ve teşekküllerin tadadı cihetine gidildiği anlaşıl
maktadır. Halbuki sosyal hizmetlerin inkişafı 
yeni yeni birçok vekâlet ve müesseselerin bu 
işle ilgilendirilmesini icabettirdiği cihetle bi
rinci maddenin (c) bendine daha umumi bir 
mahiyet verilmiştir. 

o. — Birinci maddenin (d) bendinde, hayır 
cemiyetlerinin sosyal hizmetler sahasındaki fa
aliyetlerini takip ve bütçelerinin Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâletince tetkik ve tasdik 
edileceği zikredilmekte ise de, hayır cemiyet
lerinin bütçeleri üzerinde tasarrufu istihdaf 
eden bu hüküm Cemiyetler Kanununa aykırı 
görüldüğünden bütçe ile alâkalı kısım metin
den çıkarılmıştır. 

6. — Sosyal hizmetlerin ifası, muhtelif Dev
let daireleriyle hayır cemiyetlerinin iş birliği 
yapmalarına bağlı bulunduğundan bu mevzu
larda istişari mahiyette mütalâada bulunmak 
üzere bir konsey kurulması uygun görülerek 
ikinci ve üçüncü maddeler bu maksatla lâyi 
haya ilâve edilmiştir. 

7. — Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesinin va
zifesini gösteren beşinci maddenin gayrikâfi 
olduğu neticesine varılarak, sosyal hizmetlerin 
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koruyucu, terbiye ve tedavi edici, mediko -
sosyal cephelerini ihtisas bakımından tetkik et
mesi daha uygun görüldüğü cihetle bu madde
ye daha vazıh ve şümullü bir şekil verilmiştir. 

8. — Kurulması derpiş edilen Sosyal Hizmet 
Akademisi ve Okulunun sadece (Sosyal Hizmet 
Akademisi) adını alması ve yüksek ve orta de
recede sosyal hizmet öğretimi yaptıktan başka 
ayrıca kurs açmak suretiyle bol eleman yetişti
rilmesi daha muvafık görüldüğünden sekizinci 
madde bu esaslara göre tadil edilmiş ve sosyal 
yardımcı yetiştirmek hususundaki kaynakların 
çoğaltılmasına ve bu şekilde maddenin tatbik 
kabiliyetinin artırılmasına çalışılmıştır. 

9. Gerek 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka
nunu ve gerekse 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât Kanunu adı geçen 
vekâlete sağlık ve sosyal yardım müesseseleri 
açmak salâhiyetini vermiş olduğundan sosyal 
hizmet merkezleri açılması hakkındaki onuncu 
madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

10. Lâyihanın diğer maddelerinde kanun 
tekniği bakımından bâzı tadilât yapılmış ve sos
yal hizmetler tetkik şubesinin dokümantasyon 
ve istatistik ile de meşgul olması uygun görüle

rek şubenin ismi bu hizmetlere mütenazır olarak 
değiştirilmiştir. 

11. Tıbbî Sosyal Hizmetler Şubesi mezunla
rının haiz olacakları vâsıflar ayrı ayrı gerek lâ
yiha metninde ve gerekse kadro cetvelinde gös
terilmediği cihetle bu vâsıfların kadro cetvelle
rinde gösterilmesi uygun görülmüştür. 

Yukardaki esaslar dairesinde yeniden hazır
lanmış olan ve maddeler arasında bâzı takdim 
ve tehirler yapılan lâyiha metni ve kadro cetvel
leri Bütçe Encümenine havale edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Encümeni Eeisi Mazbata Muharriri 
Kütahya istanbul 

A. î. Gür soy A. Harputlu 
Kâtip 

Eskişehir Adana Denizli 
/ / . Akkurt S. Baykam A.-R. Karaca 

imzada bulunamadı 
Giresun Gümüşane İstanbul 

M. Hemiş N. Coşar Z. Tarver 
izmir Kastamonu Konya 

ıV. încekara M. îslâmoğlu S. Soylu 
Maraş Urfa Zonguldak 

N.Durakbaşa 1. E. Karakapıcı N. Tanyolaç 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/101 
Karar No. 133 

Yüksek Reisliğe 

8 . VI . 1959 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . IV . 1955 
tarihli ve 71 - 52/1352 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası geçen intihap devresinde 
seçimin yenilenmesinden dolayı hükümsüz kal
mış olup bu devrei intihabiyede ihyası Hükü
met tarafından talebedildiği cihetle, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Encümeni mazbatasiyle birlik
te encümenimize havale edilmiş olmakla, Maliye 
ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletleri mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Lâyiha esbabı mucibesinde etraflı bir şekil
de tetkik ve izah edildiği veçhile «Sosyal hizmet» 
mefhumu 19 ucu asrın sonlarından itibaren bü
yük bir ehemmiyet kazanmış ve bu mevzuda ge
rekli müesseseler kurulmuş ve inkişaf ettirilmiş
tir. içtimai ve iktisadi tekâmül ve terakkilerin 
tarihi seyri içerisinde orta çağlarda sadaka ve 
şefkat esaslarına dayanan hayrat ve imarat mü
esseseleri zamanla kuvvet ve ehemmiyetini kay
betmiş ve muhtaçlara Devlet yardımları yapıl
maya başlanmıştır. Fakat büyük sanayi inki-
lâplarımn getirdiği sosyal intibaksızlıklar, mah
rumiyet ve yoksulluklar birtakım siyasi cereyan
ları da besliyen kitle huzursuzluklarım doğur-

( S . Sayıs ı : 334) 
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maya başlayınca bu mühim dâvanın bir bütün 
olarak ele alınması ve hal çarelerine bağlanması 
gayretleri kendini göstermiş ye pek azı müstesna 
hütün dünya memleketlerinde bu mevzuda ısdar 
edilen kanunlarla gerekli müesseseler kurulmuş, 
bulunmaktadır. 

Memleketimizde sosyal hizmetler Cumhuri
yet devrine kadar hayrat ve sadaka esasına 
bağlı olarak ve fakat süratle hüviyetini 'kaybet 
derek devam edegelmiş ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarında da sosyal hizmet sadece parasız has
tane ve tedavi tesisleri kurulması şeklinde bir 
telâkki ve tatbikat şeklinde tecelli etmiştir. Bi-
lâhara sosyal yardım hizmetleri 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesi1 

ve 3017 sayılı Teşkilât Kanununun da birinci 
maddesi ile sarahaten Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletinin vazifeleri arasında yer almış
tır. Bu sarahate rağmen tatbikatta vekâletin 
sosyal hizmetlerle alâkası ıbu mevzuda hususiyle 
İkinci Dünya Harbinden sonraki gelişmeleri 
neşriyat sahasında takibten ibaret kalmış ve 
ancak son beş - altı yıl içerisinde mahdut sahada 
bâzı rehabilitasyon merkezleri kurularak faali
yete geçirilmiştir. Halbuki bugünkü mânasiyle 
sosyal hizmetler «Cemiyetin maddi ve tmânevi 
nimetlerinden 'bir kısmını, -bunları kendi güçle
riyle elde edecek durumda bulunamıyan kimse
lere Devlet, hayır cemiyetleri, teşekküller ve 
eşhas tarafından temin etmek; aynı zamanda 
yoksul, muhtaç insanları kendileri için en uy-
'gün işlerde çalışabilir hale 'getirmek ve fertler-
deki sosyal intibaksızlıkları izale etmek» şek
linde tarif 'olunmaktadır. Bu mânasiyle bütün 
cemiyete şâmil sosyal hizmetlerin ifası bakımın
dan halen memleketimizde çeşitli hayır ve yar
dım cemiyetlerinden başka hiçbir teşekkül yok
tur. Memleketimizdeki bu (boşluk ve eksikliğe 
mukabil, ileri memleketlerden sarfınazar Asya 
ve Afrika'nın az gelişmiş memleketlerinde dahi 
sosyal hizmet merkezleri kurulmuş ve faaliyete 
geçirilmiş [bulunmaktadır. Komşu memleketle
rin hepsi de bu mevzuda hize takaddüm etmiş 
durumdadırlar. Diğer taraftan inkişaf halinde 
(bulunan .memleketlerde gerek iş gücünü en ve
rimli bir seviyede tutabilmek ve gerekse geniş 
(kütlelerde sosyal adaletsizliğe duçar edildikleri 
tarzında solcu temayüllerin uyanmasına mâni 
olmak için en kuvvetli tedlbirlerin başında sos
yal hizmet tatbikatı gelmektedir. 

Memleketimizde sosyal hizmetlerin şümulü
ne giren yüz binlerce insan arasında sakat ve 
malûller ve çeşitli haftalıklara musabolmaları 
sebebiyle iş ıgöremiyenlerin yanında maalesef 
çok sayıda dilencilik, hırsızlık, fuhuş gibi fena 
yallara'düşmüşjkimseler de bulunmaktadır. Bü
tün bunlarm Ibugün artık teknik ihtisas haline 
gelmiş sosyal hizmet metotlariyle verimli, haya
tını kazanan ve tam mânasiyle korunan yani bir 
kelime ile Sosyal intibaksızlıkları giderilmiş va
tandaşlar haline getirilmeleri mümkündür. 

Birleşmiş: Milletler Teşkilâtı da sosyal hiz
metler mevzuunda memleketimize mütehassıslar 
göndermek ve malî ve teknik yardımlarda bu
lunmak maksaıdiyle ısrarlı ımüracaatlerde bu
lunmakta ve kendisine muhataJbolacak bir teş
kilâtın kurulmasını beklemektedir. 

B u durum karşısında 1955 yılında harekete 
geçirifen vekâletlerarası .bir komisyon, tetkika-
tını mütaaikıp bir sosyal hizmetler enstitüsü ve 
buna hağlı bir tedris müessesesinin kurulması 
zaruretini raporunda belirtmiştir. 

Komisyonumuza kadar gelen bu teklif Mec
lisin yenilenmesi sehebiyle kanunlaşamamış bu
lunduğundan bu defa Hükümetçe tekrar Yük
sek Meelise sunulmuş olup Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Encümeni tarafından tetkiki ikmal 
edilerek encümenimiz'e havale edilmiş bulun-
mafctadur. 

Kanun lâyihası : 
1. Şu maksatlara hizmet edecek bir idari 

teşkilât (Sosyal Hizmetler Enstitüsü) kurmak
tadır : 

a) Sosyal hizmetler bakımından vaziyeti 
vakıalara müsteniden tesbit edecek ve program-
laştıracak bir merkez tesis etmek; 

b) Muhtelif cemiyetlerle bâzı Devlet dai
relerinin halen yapmakta olduğu sosyal hizmet 
faaliyetlerini fcoordine etmek; 

c) Millî bir sosyal hizmetler programına 
esas teşkil etmek üzere yeni sosyal hizmet faa
liyetlerine başlamak. 

2. Sosyal hizmetler programım başarı ile 
yürütecek teknik personelin (Sosyal yardımcı
ların) meslekî sahada yetiştirilmelerini sağlıya-
cak bir tedrisat müessesesi kurmaktadır. 

Lâyiha üzerinde tetkiklerde bulunan Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Encümeni vuzuh ve sara
hat ve hizmetlerin ifasında kolaylık bakımından 
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zaruri gördüğü bâzı değiştirmeler yaparak lâyi
hayı ittifakla kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
bu görüşmelerden sonra lâyihanın şevkini mucip 
sebepler yerinde mütalâa edilerek Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin tadilen kabul et
miş olduğu metin üzerinden maddelerin müza
keresine geçilmiş ve birinci maddesi kelime de
ğişikliğiyle kabul edilmiştir. 

İkinci madde, teşkil edilecek Sosyal Hizmet
ler Danışma Konseyinin görülen lüzum üzerine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince değil 
vekili tarafından davet olunabüeeeği, şeklinde 
tashih edilmek suretiyle ve konseyi teşkil eden 
vekâlet, daire ve müesseseler mümessilleri me-
yanma, İmar ve İskân Vekâleti ile Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü, İş
çi Sigortaları Umum Müdürlüğü ve İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun da mümessillerinin ithalini 
temin edecek hüküm ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

Üç ve dördüncü maddeler aynen ve beşinci 
maddenin birinci fıkrasından enstitü müdürünün 
mesuliyetine mütedair hüküm umumi mevzuat 
icabından olduğu cihetle çıkarılmak suretiyle ve 
altıncı madde aynen ve yedinci madde ise kelime 
değişikliği ile kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde, metinde tadadına lüzum 
görülmiyen işler çıkarılmak suretiyle ve sosyal 
hizmet mütehassısı yetiştirerek mütehassıs dip
loması verecek yüksek öğretim kısmının bir üni
versite bünyesinde Fakülte veya yüksek okul ve
ya ayrı ihtisas şubesi halinde teşkilâtlandırılmak 
üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Maarif Ve
kaletleriyle Üniversite arasında müşterek karara 

varılmak suretiyle iş birliğinin tesisi lüzumu ka
bul edilerek, 9 ncu maddenin birinci fıkrası bu 
esası ihtiva efcmek üzere yeniden tanzim ve kabul 
edilmiştir. 

10, 11 ve 12 nci maddeler aynen kabuî edil
miş ve 1959 malî yılında kullanılmıyacak olan 
kadroların (L) cetveline alınmasına dair hükmü 
ihtiva eden 13 ncü madde ile bu maddeye mer
but (2) sayılı cetvel encümenimizce yeniden tan
zim ve kabul edilmiştir. 

13 ncü madde 14 ncü madde olarak aynen 
ve 14 ncü madde ise 15 nci madde olarak tadilen 
kabul olunan kanun lâyihası, Umumi Heyetin 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reisvekili 
Muğla 

İV. Özsan 
Afyon K. 

Ar. Topcuoğlu 
Çorum 

Tr. Bulgurlu 
Diyarbakır 
TT. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 

M. Şellefyan 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 
Rize 

/ . Akçal 
Trabzon 
/. Şener 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Çorum 

Y. Gürsel 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İstanbul 

M. Erdener 
İstanbul 

N. N. Yücel 
Nevşehir 
İV. önder 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. TT. t nal 
Artvin 

TT. Çeltik çioğlu 
Denizli 

A. R, Karaca 
Gazianteb 
E. Cenanı 
İstanbul 

İV Kır§an 
İzmı v 

D. Akbel 
Rize 

TT. Agun 
Sinob 

ö. özen 
Zonguldak 
TT. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku
rulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletine bağlı, 
bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
kurulmuştur. Sosyal Hizmetler 
Enstitüsünün vazifeleri şunlar
dır : 

a) Yoksullar arasında tet
kikler yaparak yoksulluğun 
muhtelif sebeplerini araştırmak 
ve bunlara yapılacak sosyal 
hizmetlerin şekil ve nev'ini tes-
bit etmek; fertlerin sosyal in
tibaksızlıklarını izale için ge
rekli tedbirleri araştırmak; 

b) Rehabilitasyon müessese
leri açıp işletmek ve sair teşek
küller, cemiyetler ve eşhas ta
rafından kurulan rehabilitas
yon müesseselerini murakabe 
etmek; 

c) Sosyal yardım işleriyle 
alâkalı muhtelif Devlet teşek
külleri ve bilhassa Çalışma, Ma
arif, Ziraat ve İşletmeler vekâ
letleri ile mahallî idareler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve ha
yır cemiyetleri arasında sosyal 
hizmetler sahasında iş birliği 
sağlıyacak olan esasları araştır
mak ve bunları tatbikata elve
rişli şekilde tesbit etmek; 

d) Hayır cemiyetlerinin sos
yal hizmetler sahasındaki faa
liyetlerini takip, iş birliği ha
linde ahenkli bir şekilde çalış
malarını tanzim, bütçelerini tet
kik ve tasdik ve sarfiyatım 
kontrol etmek; 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti lüzum gördüğü tak
dirde bu cemiyetlerin bütçele
rinde aynı gayeye mevzu muh
telif tahsisatı birleştirerek mu
ayyen bir maksada sarfını te
min salâhiyetini haizdir. 

_ 11 -
SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVE
NET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku
rulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhac ve İç
timai Muavenet Vekâletine 
bağlı bir Sosyal Hizmetler 
Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal 
Hizmetler Enstitüsünün vazi
feleri şunlardır : i 

a) Yoksullar arasında tet
kikler yaparak yoksulluğun 
muhtelif sebeplerini araştır
mak ve bunlara yapılacak sos
yal hizmetlerin şekil ve nev'ini 
tesbit etmek; fertlerin sosyal 
intibaksızlıklarını izale etmek 
ve toplum kalkınmasına yarı-
yacak tedbirleri araştırmak; 

b) Gerek normal ve gerek
se akılca veya bedence arızalı 
okul öncesi ve okul çağındaki 
çocuklarla gençlerin ve geri 
kalmış çocukların bakılmasına, 
korunmasına ve yetiştirilmesi
ne ait sosyal hizmetleri prog
ramlamak ve tatbiki için alâ
kalı devlet mak*,mlariyle sair 
teşekküllere ve hayır cemiyet
lerine bildirmek; i 

c) Çocukların, gençlerin ve j 
yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki ! 
bakım, tedavi ve korunmala-

| riyle alâkalı bulunan sosyal, J 
; psikolojik, pedagojik ve ekono- j 
; inik hususlara ait bilgi ve mü- | 
i talaaları ilgili makam, teşek- i 
I kül ve tesislere bildirmek; 
ı i 

ı d) Resmî ve hususi rehabi
litasyon müesseselerini mura
kabe etmek ve çalışma prog
ramlarını tanzim ve iş birliği 
yapmalarına yardım etmek; 

e) Umumi ve mülhak büt- ; 
i celi dairelerle hususi idareler 

ve belediyeler ve her nevi sos
yal yardım işleriyle alâkalı 
müessese ve teşekküllerle ser
mayesinin yarısından fazlası 

( S. Sayısı : 334 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku
rulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletine bağlı 
bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
kurulmuştur. Sosyal Hizmetler 
Enstitüsünün vazifeleri şunlar
dır : 

a) Yoksullar arasında tet
kikler yaparak yoksulluğun 
muhtelif sebeplerini araştırmak 
ve bunlara yapılacak sosyal hiz
metlerin şekil ve nev'ini tesbit et
mek; fertlerin sosyal intibaksız
lıklarını izaleye ve toplum kal
kınmasını temine yarayacak ted
birleri araştırmak; 

b) Gerek normal ve gerekse 
akılca veya bedence arızalı okul 
öncesi ve okul çağındaki çocuk
larla gençlerin ve geri kalmış 
çocukların bakılmasına, korun
masına ve yetiştirilmesine ait 
sosyal hizmetleri programlamak 
ve tatbiki için alâkalı Devlet 
makamlariyle sair teşekküllere 
ve hayır cemiyetlerine bildir
mek; 

c) Çocukların, gençlerin ve 
yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki 
bakım, tedavi ve korunmalariy-
le alâkalı bulunan sosyal psiko
lojik, pedagojik ve ekonomik hu
suslara ait bilgi ve mütalâaları 
ilgili makam, teşekkül ve tesisle
re bildirmek; 

d) Resmî ve hususi rehabili
tasyon müesseselerini murakabe 
etmek ve çalışma programlarını 
tanzim ve iş birliği yapmalarına 
yardım etmek; 

e) Umumi ve mülhak bütçeli 
dairelerle hususi idareler ve be
lediyeler ve her nevi sosyal yar
dım işleriyle alâkalı müessese ve 
teşekküllerle sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete ait müeş-
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e) Memleketimizde ve diğer 
memleketlerde mevcut sosya 
hizmetler mevzuatını inceliye-
rek, bu husustaki istatistik ve 
sair malûmatı toplamak, anket 
ve etüdler yaparak memleket 
ölçüsündeki sosyal hizmetler 
mevzuatının mesnetlerim hazır
lamak ; 

f) Sosyal hizmetler müte
hassısı ve sosyal yardımcı yetiş
tirmek üzere Sosyal Hizmetler 
Akademisi ve okulu açmak ve 
sosyal hizmetler öğretimi yap
mak. 

i Devlete ait müessese ve ku-
ü rumlar, hayır cemiyetleri ve 
i hususi kanunlarla kurulmuş 

bankalar arasında sosyal hiz
metler sahasında iş birliği sağ-
lıyacak olan esasları araştır
mak ve bunları tatbika elve-

j rişli şekilde tesbit etmek; 
j f) Cemiyetler Kanununa 

göre kurulan umumi menfaat
lere hadim her nevi hayır ve 
yardım cemiyetlerinin sosyal 

j hizmetler sahasındaki faaliyet-
i lerini koordine etmek, iş birli

ğini ve ahenkli bir şekilde ça-
I lışmalarmı sağlamak, bütçele-
j rinde sosyal hizmetlere ayır-
j diki arı tahsisatın verimli ve 
i mahalline masruf olmasını te

min etmek maksadiyle müta-
I lâada bulunmak; 

g) Memleketimizde ve di
ğer memleketlerde mevcut sos
yal hizmetler mevzuatını ince-
liyerek bu husustaki teknik, 

| idari ve istatistik malûmatı 
I toplamak; anket ve etüdler ya-
j parak memleket ölçüsündeki 
! sosyal hizmetler mevzuatının 

mesnetlerini hazırlamak ve sos
yal hizmetin gaye, fayda ve şü
mulünü umumi efkâra tanıta
cak neşriyat ve faaliyetlerde 
bulunmak; 

h) Yukardaki bentlerde be
lirtilen çeşitli vazifeleri yerine 
getirecek ve bunların öğreti
mini sağlıyacak sosyal hizmet 
mütehassıslariyle sosyal yar
dımcıları yetiştirmeye mahsus 
yüksek ve orta derecede öğre
tim yapmak rzere bir sosyal 
hizmetler akademisi tesis et-

I mek. 

MADDE 2. — Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü bir müdür idare
sinde bir müşavir ile umumi 

MADDE 2. — Sosyal Hiz
metler Enstitüsünün faaliyeti 
hakkında Sıhhat ve İçtimai 

sese ve kurumlar, hayır cemi
yetleri ve hususi kanunlarla ku
rulmuş bankalar arasında sos
yal hizmetler sahasında iş birli
ği sağlıyacak olan esasları araş
tırmak ve bunların tatbika elve
rişli şekilde tesbit etmek; 

f) Cemiyetler Kanununa gö
re kurulan umumi menfaatlere 
hadim ve her nevi hayır ve yar
dım cemiyetlerinin sosyal hiz
metler sahasındaki faaliyetlerini 
koordine etmek, iş birliğini ve 
ahenkli bir şekilde çalışmalarını 
sağlamak, bütçelerinde sosyal 
hizmetlere ayırdıkları tahsisatın 
verimli ve mahalline masruf ol
masını temin etmek maksadiyle 
mütalâada bulunmak; 

g) Memleketimizde ve diğer 
memleketlerde mevcut sosyal 
hizmetler mevzuatını inceliyerek 
bu husustaki teknik, idari ve is
tatistik malûmatı toplamak, an
ket ve etüdler yaparak memle
ket ölçüsündeki sosyal hizmetler 
mevzuatının mesnetlerini hazır
lamak ve sosyal hizmetin gaye, 
fayda ve şümulünü umumi efkâ
ra tanıtacak neşriyat ve faali
yetlerde bulunmak; 

h) Yukardaki bentlerde be
lirtilen çeşitli vazifeleri yerine 
getirecek ve bunların öğretimi
ni sağlıyacak sosyal hizmetler 
mütehassıslariyle sosyal yardım
cıları yetiştirmeye mahsus yük
sek ve orta dereceli öğretim yap
mak üzere bir sosyal hizmetler 
akademisi tesis etmek; 

MADDE 2. — Sosyal Hizmet
ler Enstitüsünün faaliyeti hak
kında Sıhhat ve İçtimai Muave-
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sosyal hizmetler, tıbbi sosyal 
hizmetler, sosyal hizmetler tet
kik şubelerinden ve Sosyal Hiz
metler Akademisi ve Okulun
dan teşekkül eder. 

— 13 — 
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Muavenet Vekâletine gerek bu 
hususta, gerek muvafık görü
len sosyal hizmet mevzuların
da mütalâada bulunmak üzere 
bir sosyal hizmetler danışma 
konseyi kurulmuştur. Konse
yin Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekâletinin tasvibine ikti
ran eden kararları enstitünün 
çalışmalarında göz önünde tu
tulur. 

Konsey senede bir defa top
lanarak âzami beş günde işini 
bitirir. Konsey görülen lüzum 
üzerine Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâletince fevkalâde 
olarak da toplantıya çağrılabi
lir. 

Sosyal Hizmetler Danışma 
Konseyi Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekilinin veya onun 
tensibedeceği bir zatın riyaseti 
altında toplanır ve kararlar 
ekseriyetle verilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hiz
metler Enstitüsü Müdürü, Sos
yal Hizmetler Akademisi Müdü
rü ile Adliye, Millî Müdafaa, 
Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç
timai Muavenet, Gümrük ve 
inhisarlar, Ziraat, Münakalât, 
Çalışma ve Sanayi Vekâletleri, 
Toprak ve iskân Umum Mü
dürlüğü, Vakıflar Umum Mü
dürlüğü, Türkiye Kızılay Ce
miyeti, Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Ulusal Verem Savaşı Der-

| neği ve Yardım Sevenler Der-
i neğinin konseye gönderecek-
I leri birer temsilci konseyin ta

biî azalarıdır. 
Hayır cemiyetlerinin çoğal

ması ve inkişafı halinde bun
lardan münferiden veya müç-
temian hangilerinin temsilcile
rinin âza olarak alınacağı, kon
seyin tensibi ile Sıhhat ve îç-

B. E. 

net Vekâletine gerek bu hususta, 
gerek muvafık görülen sosyal 
hizmet mevzularında mütalâda 
bulunmak üzere bir sosyal hiz
metler danışma konseyi kurul
muştur. Konseyin Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekâletinin tas
vibine iktiran eden kararları 
enstitünün çalışmalarında göz 
önünde tutulur. 

Konsey senede bir defa topla
narak âzami beş günde işini bi
tirir, konsey görülen lüzum üze
rine Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekili tarafından fevkalâde 
olarak da toplantıya çağrılabi
lir. 

Sosyal Hizmetler Danışma 
Konseyi Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekilinin veya onun ten
sibedeceği bir zatın riyaseti al
tında toplanır ve kararlar ekse
riyetle verilir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hiz
metler Enstitüsü Müdürü, Sos
yal Hizmetler Akademisi Müdü
rü ile Adliye, Millî Müdafaa, 
Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç
timai Muavenet, Gümrük ve in
hisarlar, Ziraat, Münakalât, Ça
lışma, Sanayi ve imar ve iskân 
Vekâletleri, Vakıflar Umum Mü
dürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Umum Müdür
lüğü, işçi Sigortaları Umum 
Müdürlüğü, iş ve İşçi Bulma 
Kurumu Umum Müdürlüğü, 
Türkiye Kızılay Cemiyeti, Ço
cuk Esirgeme Kurumu, Ulusal 
Verem Savaş Derneği ve Yar
dım Sevenler Derneğinin Konse
ye gönderecekleri birer temsilci 
Konseyin tabiî azalarıdır. 

Hayır cemiyetlerinin çoğalma
sı ve inkişafı halinde bunlardan 
münferiden veya müçtemian 
hangilerinin temsilcilerinin âza 

( S. Sayısı : 334 ) 



— 14 — 
Hü. ! S. ve î. M. E. 

MADDE 3. — Müdür, Ensti-
tünün idare, teknik ve akade
mik faaliyetleriyle sair husus
larda âmiri olup vazifesinin ifa
sında Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâletine karşı mesuldür. 

Müşavir, Enstitünün teknik 
ve akademik faaliyetleri hak
kında müdüre yardımda bulu
nur; müdür icabında, şubeler
le Akademi ve Okulun çalışma
larını tanzim hususunda müşa
viri vazifendirebilir. 

MADDE 4. — Umumi Sosyal 
Hizmetler Şubesi, sosyal hiz
metler mefhumuna giren bil
cümle faaliyetlerin memlekette 
tatbik tarz ve imkânlarını, 
umumi surette, meydana koy
mak üzere tetkikler yapar. 

| timai Muıvenet Vekili tarafın-
! dan tesbit olunur. 
j Sosyal hizmetler sahasmda-
I ki malûmat ve faaliyetiyle ta-
I nınmış zevattan dört kişi Sıh-
I hat ve İçtimai Muavenet Ve-
i kili tarafından müntehap âza 
i olarak konseye seçilir. Münte-
\ hap âzanm seçimi üç yılda bir 
I tekrarlanır. Bunların yeniden 
ı seçilmeleri caizdir. 

MADDE 3. — Sosyal hiz
metler danışma konesyi âzak • 
rma her toplantı devresine 
mahsus olmak üzere her sene 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti bütçesine konulacak 
tahsisattan bir huzur hakkı ve
rilir. Ankara dışından gelen 
âzanm harcırahları 6245 sayılı 
Kanun hükümlerine göre öde
nir. 

MADDE 4. — Stoyal Hiz
metler Enstitüsü bir müdür 
idaresinde bir müşavir ile Umu
mi Sosyal Hizmetler, Tıbbi Sos
yal Hizmetler, Sosyal Hizmetler 
Etüd, Dokümantasyon ve İsta
tistik şubelerinden ve Sosyal 
Hizmetler Akademisinden te
şekkül eder. 

B. E. 
olarak alınacağı, Konseyin tensi
bi ile Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekili tarafından tesbit olu
nur. 

Sosyal hizmetler sahasındaki 
malûmat ve faaliyetiyle tanın
mış zevattan dört kişi Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili tara
fından müntehap âza olarak 
Konseye seçilir. Müntehap aza
nın seçimi üç yılda bir tekrarla
nır. Bunların yeniden seçilme
leri caizdir. 

MADDE 3. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. ~- Müdür, Ensti
tünün idari, teknik ve akademik 
faaliyetleriyle sair hususlarda 
âmiridir. 

Müşavir,' Enstitünün teknik 
ve akademik faaliyetleri hakkın
da Müdürün yardımcısıdır. Mü
dür icabında, şubelerle akade
mik çalışmalarını tanzim husu
sunda müşaviri vazifelendirebi-
lir. 

MADDE 5. — Tıbbi Sosyal 
Hizmetler Şubesi, sosyal hiz
metlerin tıbbi cephesiyle (Kabi
liyet iadesi - Rehabilitation) iş
lerini ihtisas bakımından tetkİK 
ve bunların memlekette tatbi
kine dair esasları vaz'eder. 

MADDE 5. — Müdür ensti
tünün idari, teknik ve akade
mik f&aliyetleriyle sair husus
larda âmiri olup vazifesinin 
ifasından Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletine karşı 
mesuldür. 

Müşavir, enstitünün teknik 
ve akademik faaliyetleri hak
kında müdürün yardımcısıdır. 
Müdür icabında, şubelerle aka-
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MADDE 6. — Sosyal Hizmet- | 
ler Tetkik Şubesi, sosyal hiz- | 
metlerin koordinasyon ve ifası- | 
na ve teşkilâtlandırılmasına el- I 
verişli olmak üzere memlekette j 

mevcut mevzuatı tetkik ve j 
noksan kısımları tesbit ederek i 
iktisadi şartları göz önünde bu- j 
lundurmak suretiyle bu hususta | 
icabeden kanun lâyihalarını ha- i 
zırlar. | 

MADDE 7. — Sosyal Hizmet- | 
ler Akademisi ve Okulu, sosyal ! 
hizmetler mütehassısı ve sosyal I 
yardımcı yetiştirmek üzere na
zari ve amelî tedrisat yapar ve 
amelî tedrisat bakımından, keti- ı 
dine bağlı sosyal hizmetler mer- ı 
kezini idare eder. Akademiye 
yüksek tahsil ve okula lise me- | 
zunları alınır. Akademi ve okul j 
mezunları, sosyal hizmetler sa- j 
basındaki vazifelere tercihan j 
tâyin edilirler. ! 

MADDE 8. — Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü Müdürü, Küşavir 
Şube müdürleri ve Sosyal Hiz
metler Akademisi ve Okulu Mü
dürü, yüksek mektep diploma
sını haiz olup Sosyal Hikmetler 
Akademisinde veya muadili ya
bancı memleket müesseselerin
de tahsil görmüş ve ingilizce, 
almanca, fransızca, italyanca ve 
ispanyolcadan birine hakkiyle 
vâkıf kimseler arasından tâyin 
olunurlar. 

MADDE 9. — Sosyal Hizmet
ler Enstitüsü teşkilâtına dâhil 
olup sekizinci maddede yazdı 
memurlar dışında kalan maaşlı 

— 15 — 
S. ve t. M. E. 

deminin çalışmalarını tanzim, 
hususunda müşaviri vazifelen-
dirtbilir. 

MADDE 6. — Umumi sosyal 
hizmetler şubesi, sosyal hiz
metler mefhumuna giren bil
cümle faf\lİ3retleri, yurdun sos
yal ve ekonomik bünye ve im
kânları bakımından tetkik ede
rek gerekU teklifleri yapar. 

MADDE 7. — Tıbbi sosyal 
hizmetler şubesi, sosyal hizmet
lerin koruyjcu, terbiye ve te
davi edici mediko - sosyal cep
helerini (Sosyal intibaksızlık
larını giderine rehabilitasyon 
ve saire gibi) ihtisas bakımın
dan tetkik ve bunların memle
kette tatbikine dair olan esas
ları vaz'ede-r. 

MADDE 8. — Sosyal Hiz
metler Etüd Dokümantasyon 
ve İstatistik Şubesi, sosyal hiz
metlerin koordinasyonuna, ifa
sına ve teşkilâtlandırılmasına 
elverişli olmak üzere memle
kette mevcut mevzuatı tetkik 
ve noksan kısımları tesbit ede
rek, enstitünün diğer şubele
riyle Sosyal Hizmetler Akade
misinden mütalâa almak ve ik
tisadi ve içtimai şartları göz 
önünde bulundurmak suretiyle 
bu hususta icabeden kanun lâ
yihalarını hazırlar. 

MADDE 9. — Sosyal Hiz
metler Akademisi, sosyal hiz
metler mütehassısları ve sos
yal yardımcıları yetiştirmek 

B. E. 

MADDE 6. — Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Tıbbi sosyal 
hizmetler şubesi, sosyal hizmet
lerin koruyucu, terbiye ve teda
vi edici tıbbi sosyal cephelerini 
(sosyal intibaksızlıklarını gider
me rehabilitasyon ve saire gibi) 
ihtisas bakımından tetkik ve 
bunların memlekette tatbikine 
dair olan esasları vaz'eder. 

MADDE 8. — Sosyal Hizmet
ler Etüd, Dokümantasyon ve İs
tatistik Şubesi, sosyal hizmetlerin 
koordinasyonuna, ifasına ve teş
kilâtlandırılmasına elverişli ol
mak üzere memlekette mevcut 
mevzuatı tetkik ederek gerekli 
tekliflerde bulunur. 

MADDE 9. — Sosyal Hizmet
ler Akademisi, sosyal hizmetler 
mütehassısları ve sosyal hizmet 
yardımcılarını yetiştirmek üzere 
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ve ücretli memurların vasıfları 
ile görecekleri işler ve Sosyal 
Hizmetler Akademisi ve Okulu
nun tedris bölümleri, Enstitü
nün açılmasından itibaren niha
yet bir sene içinde Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletince 
hazırlanacak bir nizamname ile 
tesbit edilir. 

MADDE 10. — Memleketin 
muhtelif mıntakalarmda mev
cut Devlet daire ve müessesele
rine ait binalardan istifade ede
rek Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti göreceği lüzum üzeri
ne, sosyal hizmetler merkezleri 
kurabilir. Bunların statüsü ve 
çalışma tarzı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletince çıkarıla
cak bir nizamname ile tesbit 
edilir. 

— 16 — 
S. ve I M. E. 

üzere yüksek ve orta ihtisas 
derecesinde nazari ve amelî 
sosyal hizmetler öğretimi ya
par. Akademinin sosyal hizmet 
mütehassısı yetiştirerek müte
hassıs diploması veren yüksek 
kısmının öğretim süresi 3 yıl
dır. Bu kısma üniversite ve 
yüksek tahsil görmüş olanlarla 
lise mezunları, orta ve yüksek 
öğretmen okulları ve hemşire 
kolejleri mezunları kabul edi
lir. 

Akademinin, lise ayarında 
orta uzman yetiştirip sosyal 
yardımcı diploması veren orta 
kısmının öğretim süresi 3 yıl 
olup sosyal yardımcı yetiştirir. 
Bu kısma ortaokullarla orta 
dereceli meslek okulları ve ilk 
öğretmen okulları mezunları 
kabul edilir. 

Akademi sosyal hizmet saha
sında çalışmakta olanları, ge
rekli ilmî seviyeye ulaştırmak 
üzere, muhtelif kurslar tertib-
ederek kurs mezunlarına serti
fika verir. 

MADDE 10. — Sosyal Hiz
metler Enstitüsü Müdürü, Mü
şaviri, şube müdürleri ve Sos
yal Hizmetler Akademisi Mü
dürü; Sosyal Hizmetler Aka
demisi yüksek kısmından veya 
muadili yabancı memleketler 
müesseselerinden mezun olan
lardan ve bu vasıfta eleman 
bulunmadığı takdirde üniver
site Tıp, Hukuk ve Siyasal Bil
giler ve İktisat fakülteleriyle 
Yüksek öğretmen Okulu me
zunlarından olup sosyal ilim 
ve hizmetler sahasında faaliyet 
ve neşriyatiyle tanınmış kimse
ler arasından Sıhhat ve Içti-

B. E. 

yüksek ve orta ihtisas derecesin
de nazari ve amelî sosyal hizmet; 
tedrisatını doğrudan doğruya 
veya üniversite vasıtasiyle yap
tırır. Sosyal hizmet mütehassısı 
yetiştirerek mütehassıs diploma
sı verecek yüksek öğretim kısmı 
bir üniversite bünyesinde fakül
te veya yüksek okul veya ayrı 
ihtisas şubesi halinde teşkilât
landırılmak üzere Sıhhat ve İç
timai Muavenet, Maarif Vekalet
leriyle üniversite arasında müş
terek karara varılarak iş birliği 
yapılır. 

Akademinin, lise ve ayarında 
orta uzman yetiştirip sosyal yar
dımcı diploması veren orta kıs
mının öğretim süresi üç yıl olup 
sosyal yardımcı yetiştirir. Bu 
kısma orta okullarla orta dere
celi meslek okulları ve ilk öğret
men okulları mezunları kabul 
edilir. 

Akademi sosyal hizmet saha
sında çalışmakta olanları, gerek
li ilmî seviyeye ulaştırmak üze
re, muhtelif kurslar tertibede-
rek kurs mezunlarına sertifika 
verir. 

MADDE 10. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 11. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde derece, unvan, aded ve 
maaşları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 
1 Mart 1956 tarihinde meriye
te girer. 

MADDE 13. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekili me
murdur. 

14 . IV . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

S. ve t M. E. 
mai Muavenet Vekâletince se
çilerek tâyin olunur. 

Yukarda zikredilen memuri
yetlere tâyin edileceklerin 
fransızca, ingilizce, Almanca, 
italyanca veya ispanyolcadan 
birini hakkiyle vâkıf olmaları 
şarttır. 

MADDE 11. — Sosyal Hiz
metler Enstitüsünün idari, tek
nik ve akademik faaliyetleriy
le sair hususları ve sosyal yar
dım merkezlerinin çalışma şek
li ve idari işleri ve Akademinin 
yüksek ve orta kısımları me-
zunlariyle kurs mezunlarının 
istihdam tarzları, vazife ve sa
lâhiyet sahaları bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

MADDE 12. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde derece, unvan, aded ve 
maaşları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 
neşir tarihinde meriyete girer. 

MADDE 14. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili sala
hiyetlidir. 

B. E. 

MADDE 11. — Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümeninin 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13.— 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekâleti 
kısmına bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde derece, unvan ve 
adedleri yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 14. — Sıhhat ve iç
timai Muavenet Encümeninin 
13 ncü maddesi 14 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye, Maarif 
ve Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekilleri memurdur. 
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Devlet Vekili 

Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
îkt. ve Ticaret Vekili 

8. Yırcalt 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. B. TJz 
Güm. ve înh. Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
îşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 



D. Görevin çeşidi 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Görevin çeşidi 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Enstitü Müdürlüğü 

3 
4 
5 

8 
10 
11 
12 
12 
13 
7 

5 
6 
7 

5 
6 

Müdür 
Müşavir 
Mütercim 

Enstitü Müdürlüğü Bürosu 

Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Dosya Memuru 
Tetkik Memuru 
Kâtip 
Kitaplık Memuru (Yabancı dil 
bilir) 

Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi 

Müdür 
Mütehassıs 
Mütehassıs yardımcısı 

Tıbbî Sosyal Hizmetler Şubesi 

Müdür 
Ana ve çocuk sağlığı müte
hassısı (tabip) 

1 
1 
3 

1 
J 
1 
1 
1 
5 

1 

1 
1 
3 

1 

1 

100 
90 
80 

50 
35 
30 
25 
25 
20 

60 

80 
70 
60 

80 

70 

c 
0 
6 

7 

3 
5 
5 
6 
7 

7 
9 

10 
11 
10 
11 
11 
12 

Aded Maaş 

Rehabilitasyon mütehassısı (Tabip) 1 
Mütehassıs yardımcısı (Tabip) 3 

Sosyal Hizmet Tetkikleri Şubesi 

Müdür 1 
Mütehassıs (Biri Hukuk veya 
Siyasal Bilgiler, diğeri İktisat 

70 
60 

80 

Fakültesi mezunu olacak) 
Mütehassıs yardımcısı 

Sosyal Hizmetler Akademi ve 

Müdür 
Müdür muavini 
öğretmen 

» 
» 

Sosyal Hizmet Merkeeî 

Müdür muavini 
Sosyal yardımcı (Sosyal Hiz
metler Okulu mezunu olacak) 
Fiş memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Depo ve ambar memuru 
Dosya memuru 

» » 

o 

3 

Okulu 

1 
1 
4 
3 
4 

1 

10 

70 
60 

100 
80 
80 
70 
60 

60 

40 
35 
30 
35 
30 
30 
25 
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D. Memuriyetin nev'i 

8 
10 
11 
12 
12 
13 

7 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin 
tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Enstitü Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 Müşavir 
5 Mütercim 

Enstitü Müdürlüğü Bürosu 

Büro şefi 1 
Birinci mümeyyiz 1 
îkinci » 1 
Dosya memuru 1 
Tetkik •» 1 
Kâtip 5 
Kitaplık memuru (Yabancı 
dil bilir) 1 

Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi 

5 Müdür 
6 Mütehassıs 

» yardımcısı 

Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi 

Müdür 1 
Ana ve çocuk sağlığı müte
hassısı (Sosyal hizmet saha
sında yetişmiş tabip veya 
tıbbi sosyal yardımcı) l 
Rehabilitasyon mütehassısı 
(Sosyal hizmet sahasında 
yetişmiş tabip veya tıbbi 
sosyal yardımcı) 1 

100 
90 
80 

50 
35 
30 
25 
25 
20 

60 

80 
70 
60 

80 

70 

70 

Aded Maaş 

7 Mütehassıs yardımcısı (Ta
bip veya tıbbi sosyal yar
dımcı) 60 

Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve 
İstatistik Şubesi 

7 
9 

10 
11 

10 
11 
11 
12 

Müdür 
Mütehassıs (Biri Hukuk ve
ya Siyasal Bilgiler, diğeri 
İktisat Fakültesi mezunu ola
cak) 
Mütehassıs yardımcısı 

1 

Sosyal Hizmetler Akademi ve Okulu 

Müdür 1 
» muavini 1 

öğretmen 4 
» 3 
» 4 

Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdür muavini 1 
Sosyal yardımcı (Sosyal hiz 
metler mezunu olacak) 10 
Fiş memuru • 1 
Mutemet ve mubayaa me
muru 
Ayniyat mutemedi 
Depo ve ambar memuru 
Dosya memuru » 

80 

70 
60 

100 
80 
80 
70 
6C 

60 

40 
35 

30 
35 
30 
30 
25 
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Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i 

* - » • • • r ) • ı -• î • ı 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Enstitü Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 Müşavir 
5 Mütercim 

1 1 500 
1 1 250 
3 1 100 

Enstitü Müdürlüğü Bürosu 

8 Büro Şefi 1 
10 Birinci mümeyyiz 1 
11 İkinci » 1 
12 Dosya memuru 1 
12 Tetkik memuru 1 
13 Kâtip 5 
7 Kitaplık memuru (Yabancı 

dil bilir) 1 

Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi 

5 Müdür 
6 Mütehassıs 
7 Mütehassıs yardımcısı 

Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi 

5 Müdür 
Ana ve çocuk sağlığı müte
hassısı (Sosyal hizmet saha
sında^ yetişmiş tabip veya 
tıbbi sosyal yardımcı) 

Sosyal Hizmetler Okulu 

öğretmen 

[2] 

700 
500 
450 
400 
400 
350 

800 

Aded Maaş 

100 
950 
800 

1 1 100 

950 

7 
9 

10 
11 
10 
11 
11 
12 

Rehabilitasyon mütelhassısı 
(Sosyal hizmet sahasında 
yetişmiş tabip veya tıbbi 
sosyal yardımcı) 
Mütehassıs yardımcısı (Ta
bip veya tıbbi sosyal yar
dımcısı) 

950 

800 

Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon 
ve îstatistik Şubesi 

Müdür 1 1 100 
Mütehassıs (Biri Hukuk ve
ya Siyasal Bilgiler, diğeri 
İktisat Fakültesi mezunu 
olacak) 2 950 
Mütehassıs yardımcısı 3 800 

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu 

Müdür 
Müdür muavini 
öğretmen 

» 

Sosyal Hizmetler Merkezi 

Müdür muavini 1 
Sosyal yardımcı 10 
Fiş memuru 1 
Mutemet ve mubayaa memuru 1 
Ayniyat mutemedi 1 
Depo ve ambar memuru 1 
Dosya memuru 1 

» » 1 

1 100 
800 

1 100 
950 
800 

800 
600 
500 
450 
500 
450 
450 
400 

SAYILI CETVEL 
Sosyal Hizmetler Merkezi 

9 Sosyal yardımcı (Sosyal hiz-1 100 
950 
800 

metler mezunu) 
10 Ayniyat mutemedi 
12 Dosya memuru 

600 
500 
400 

>>e^< 
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Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube hattatım Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları İşletmesine devri hakkında kanun lâyihası ve 
iktisat, Münakalât ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1 /104) 

T. O. 
Başvekâlet ' 1 . IV . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-549/891 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu şube hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İş
letmesine devri hakkında İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince 13 . III . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle 
birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1942 yılında Tavşanlı - Linyit havzasının Devlet Demiryolları şebekesine bir şube hattı ile bağ
lanması lüzumu tahakkuk ettiğinden o zaman alâkalı vekâletlerin temsilcilerinden mürekkep ko
misyonda taihsisat yokluğu bakımından hattın Nafıa Vekâletince derhal inşasına girişilmesi ka
bil olamadığı ve gerekli ödeneğin alınması da vakit kaybedilmesini mucibolacağı mülâhazasiyle hat
tın Etibank tarafından inşasına derhal başlanılması muvafık görülmüş ve bu mevzuda yapılan tek
lif üzerine İcra Vekilleri Heyetince, 20. X . 1942 tarihli ve 2/18837 sayılı Kararla bahsi geçen şu
be hattının Nafıa Vekâletinin teknik yardımiyle Etibank tarafından yaptırılması kalbul olunmuş
tur. Bu esaslar dairesinde hareket edilerek hat inşa olunmuş ve işletilmesi için, 15 . I I I . 1944 ta
rihinde, mülga Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü emrine verilmiştir. 
Bu hattın inşası için ceman 4 028 700 lira sarf olunmuştur. Bu. meblâğın 2 752 326 lirasını fiilen 
Etibank sarf etmiştir; 1 191 734 lirası mülga Devlet Demiryolları İdaresinden ödünç olarak alı
nan ray ve traversin kıymetidir. Hat işletilmeye açıldıktan sonra inşa bedelinin Etibanka ödenme
si hususunda yapılan çalışmalar malî imkânsızlıklar dolayısiyle müspet bir sonuca vardırılamamış-
tır. Hattâ mülga Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı Büt
çe Kanununun 9 ncu maddesine, «Etibank tarafından yaptırılan Tavşanlı - Tunçbilek hattının, Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce işletilmek üzere satmalmaya ve karşı
lığını idarenin 1945 ve mütaakıp yıllar içinde taihminlerden fazla alınacak gelirleri ile ödemeye 
Ulaştırma Bakam yetkilidir...» hükmü konulduğu ve aynı idarenin 1946' yılı Bütçe Kanununa da 
buna benzer bir hüküm vaz'olunduğu halde bu yıllar içinde gelir fazlası sağlanamadığından 
Etibanka hiçbir tediye yapılamamış ve mütaakıp yıllar bütçelerine her hangi bir tahsisat koyma 
imkânı hâsıl olamamıştır. Ayrıca anılan idarenin mütaakıp yıllar Bütçe kanunlarında 1945 - 1946 
yıllarında konulan hükümlere benzer hükümlere de yer verilmemiştir. Bu durumun devamı Devlet 
Demiryolları İdaresinden Etibankın almış olduğu ödünç malzeme dolayısiyle iki teşekkül arasında 
bir de dâva zuhur etmesine sebebiyet vermiştir. Dâva bu kanıma intizaren bekletilmektedir. Bu 



vaziyet muvacehesinde on seneden fazla bir zamandır muallâkta kalan bu hesabın tasfiye edilme&ı 
için ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Mevcut durumun ıslah ve tasfiye edilebilmesi için evvelâ fiilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları işletmesi elinde bulunan mezkûr hattın bu İşletmeye devrinin kanunlaştırılmasına ih
tiyaç hâsıl olmaktadır. Lâyihanın birinci maddesi bu maksadı temin etmektedir. 

Kendisine bu suretle devredilen Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube hattının inşası dolayı-
siyle Etibanka mülga Demiryolları İdaresince verilen ray ve traversin karşılığı 1 191 734 liranın 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi tarafından bu bankadan artık talebedilmemesi 
gerekmektedir. Lâyihanın 2 nci maddesi bu maksadı temine matuftur. 

Sözü edilen şube hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesine devredilmesi bu 
hattın inşasına sarf etmiş olduğu 2 752 326 liralık bir kıymetin Etibankm mevcutları arasından 
çıkarılmasını intacettiğinden bankanın ödenmiş sermayesi bu miktar azalacaktır. Lâyihanın 3 ncü 
maddesinde bu cihet ifade edilmiştir. 

4 ncü madde meriyet tarihine, 5 nci madde de kanunun yürütülmesine taallûk etmektedir. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Esas No: 1/104 

Karar No: 6 

21 . I . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube .hattı
nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Denmyoî!.;-H-ı 
İşletmesine devri, hakkında kanun lâyihası, ilgili 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle tetkik \ * 
müzakere edildi. 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar encümenimizee de yerinde mütalâa edile
rek kanun lâyihasının birinci maddesi bir yekun 
hatasiyle tadilen, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri i«e 
aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Münakalât Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe saygıyla su
nulur. 

İktisat Encümeni Reisi 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Kâtip 

Gazianteb 
t. Daî 

Edirne 
& Parsoy 

İsparta 
H. Ongun 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

Y. Kocabay 

Mazbata Muharriri 
Zonguldak 

8. Başol 

Afyon K. 
N. Topçuoğlu 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

T. înanç 
İstanbul 

1. Altabev 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
C. Z. Aysan 
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Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No: 1/104 
Karar No: 7 

6 . VI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube hattı
nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesine devri hakkında kanun lâyihası, ilgili 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. ' 

Hükümet esbabı mueibesinde serd edilen hu
suslar enciimenimizee de yerinde mütalâa edile
rek kanun lâyihasının 1 ııci maddesi İktisat En-, 
eümeninin tadil ettiği şekilde, diğer maddeleri 
ise lâyihadaki şekilde aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
hnyıırulmak üzere Yüksek "Reisliğe sunulur, 

Münakalât Encümeni Reisi 
Bilecik 

F. Üresin 
Kâtip 

Balıkesir 
M. Iştın 

İmzada bulunamadı 
Antalya 

S. Erdem 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
,1. Gözlük 

Mazbata Muharriri 
Afyon K. 
R. Çerçel 

Adana 
K. Satır 

İmzada bulunamadı 
Bitlis 

S. İnan 
İmzada bulunamadı 

Muğla 
S. Pekin 

Zonguldak 
- H. THvs 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/104 
Karar No. 13li 

9 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Tavşanlı - Tunçbilek Demiryolu Şube hattı
nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesine devri hakkında İşletmeler Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
1 . IV . 1957 tarihli ve 71 - 549/891 sayılı tez
keresiyle gönderilen ve geçen intihap devresin
de seçimin yenilenmesi dolayısiylc hükümsüz 
kalıp bu devrei intihabiyede Hükümet tarafın
dan ihyası talebolunan kanun lâyihası İktisat 
ve Münakalât encümenleri mazbataları ile bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla sa
lahiyetli Hükümet mümessilleri huzııriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mueibesinden ve Hükümet 

mümessillerinin verdikleri izahattan anlaşıldığı 
üzere halen Devlet Demiryolları tarafından iş
letilmekte olan Tavşanlı - Tunçbilek demiryolu 
vaktiyle, emsali gibi, Nal'ıa Vekâletince inşa et
tirilerek Devlet Demiryollan ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğüne devredilmesi iktiza 
ettiği halde bütçeye gereken tahsisatın konul
masındaki müşkülât dolayısiylc 1942 yılında İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz olunan bir kararla 
Etibanka yaptırılmış ve hattın inşası da Eti-
banka ceman 3 944 060 liraya malolmuştur. 
Banka bu meblâğın 2 752 326 lirasını kendi 
kaynakları ile temin etmiş ve ayrıca mülga Dev
let Demiryolları İdaresinden de 1 191 734 lira 
lık ödüne rav ve traversi almak suretiyle hattı 
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tamamlamıştır, inşaatı ikmal olunan hat 1944 
yılında işletilmek üzere mülga Devlet Demir
yolları İdaresine verilmiştir. 

Etibankın sarf ettiği meblâğlar şimdiye ka
dar bankaya iade edilmediği gibi bankanın 
Develt Demiryolları İdaresinden aldığı malzeme 
bedelinden mütevellit borcu da tasfiye olunma
mış ve keyfiyet senelerden beri devam eden bir 
ihtilâf ve dâva mevzuu da olmuştur. 

Kanun lâyihası, ihtilâfların hallini ve mev
cut hesapların tasfiyesini temin maksadiyle ih
zar edilmiş bulunmakta olup encümenimizce de 
uygun mütalâa, edilerek İktisat Encümeninin ta-
dilen kabul etmiş olduğu metin üzerinden mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve birinci madde 
metninde kelime değişikliği yapılmak suretiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

4 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 
Afyon K. 

M. Â. Olgen 
Diyarbakır 
//. Turgut 

İstanbul 
N. Ktrşan 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 
Artvin 

/ / . Çeltikçioğlu 
Gazianteb 
E. Cenanı 
İstanbul 

N. N. Yücel 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Nevşehir 

N. önder 
Sinob 

ö. özen 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
İsparta 
T. Tığh 

İzmir 
D. Ahbel 
Kütahya 

8. S. Nasuhoğlu 
Rize 

î. Akçal 
Trabzon 
t. Şener 

Yozgad Zonguldak 
T. Alpay ff, Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tavşanlı - Tunçbüek demiryolu 
Şube hattının Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları İş
letmesine devri hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1. — 4 028 700 lira 

harcanmak suretiyle 1943 yılın
da ingası ikmal edilen ve halen 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi elinde 
bulunan Tavşanlı - Tunçbüek 
Demiryolu şube hattı, 6186 sayı
lı Kanunun geçici birinci mad
desinde yazılı heyet tarafından 
takdir edilecek kıymeti mukabi
linde, Devletçe, sermayesine 
mahsuben Türkiye Cumhuriye
ti Devlet Demiryolları İşletme
sine devredilmiştir. 

MADDE 2. — Tavşanlı -
Tıuıçbilek Demiryolu Şube hattı
nın inşasında kullanılmak üzere 
verilen malzeme bedeli olarak 
Mülga Devlet Demiryolları ve 
Limanlan İşletme Umum Mü
dürlüğünün Etibanktan alacağı 
olup Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryolları İşletmesine in
tikal eden 1191 734 lira tenrin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tavşanlı -
Tunçbüek Demiryolu Şube hattı
nın inşası için Etibank tarafın
dan sarf edilmiş bulunan 
2 752 326 lira bu Bankanın 
ödenmiş sermayesinden tenzil 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE ö. •— Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

13 . ITT . 1957 
Başvekü 

"V A. Menderes 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Tavşanlı - Tunçbüek Demiryolu 
Şube hattının Türkiye Cumhuri
yeti Devlet DemiryoUan İşletme
sine devri hakkında kanun lâyi

hası 
MADDE 1. — 3 944 060 lira 

harcanmak suretiyle 1943 yılın
da inşası ikmal edilen ve halen 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi elinde 
bulunan Tavşanlı - Tıuıçbilek 
Demiryolu Şube hattı, 6186 sa
yılı Kanunun geçici birinci mad
desinde yazılı heyet tarafından 
takdir edilecek kıymeti mukabi
linde, Devletçe, sermayesine 
mahsuben Türkiye Cumhuriyeti 
Demiryolları İşletmesine devre
dilmiştir. 

MADDE 2. Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. 
üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

Hükümetin 
aynen kabu I 

MADDE 4. -••• Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. Hükümetin be
şinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Tavşanlı - Tunçbüek Demiryolu 
Şube hattının Türkiye Cumhuri
yeti Devlet DemiryoUan İşletme
sine devri hakkında kamın lâyi

hası 
MADDE 1. — 3 944 060 lira 

harcanmak suretiyle 1943 yılın
da inşası ikmal «dilen ve halen 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi elinde 
bulunan Tavşanlı - Tunçbüek 
Demiryolu Şube hattı, 6186 sa
yılı Kanunun geçici birinci mad
desinde yazılı heyet tarafından 
takdir edilen kıymet mukabilin
de, Devletçe, sermayesine mah
suben Türkiye Cumhuriyeti De
miryolları İşletmesine devredil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hü. 

Devlet Vekili 
M. C Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
//. Polatkan 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Ikt. ve Ticaret Vekili 

A. Aker 
Sili. ve tç. Mua. Vekili 

.V. Körez 
»füiTi. ve Inh. Vekili 

H. Hüsman 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Çalışma Vekili 
Mümtaz TarJıan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 



S. SAYISI : 342 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullamlmak 
üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Nafıa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /358) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-904/1130 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 13.V.1959 
tarihinde kararlaştırılan Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde # kullanılmak 
Ü2ere bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline da
ir kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 9 . I I I . 1954 ta
rihinde 6344 sayılı Kamunla yıllık miktarı faizleriyle 'birlikte 50 milyon lirayı geçmemek üzere 
250 milyon liraya kadar Maliye Vekâletince kefalet edilen bono ihracına salâhiyet verilmiş, sonra
dan 5 . I I . 1956 tarihinde 6655 sayılı Kanunla bu salâhiyet yıllık miktarı faizleriyle birlikte 70 
milyon lirayı geçmemek üzere 300 milyon liraya çıkarılmıştı. 

Bu salâhiyetten 1 Mart 1958 tarihine kadar 269 091 171,28 liralık kısmı kullanılmış ve kulla-
nılmıyan 30 908 828,72 liralık kısmı da 1 Mart 1958 tarihinde meriyete giren 7090 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile iptal edilmiştir. 

2. 7090 sayılı Kanunun hazırlanmasında, Karayolları Umum Müdürlüğünce, «bono ihracına sa
lâhiyet veren 6344 ve 6655 sayılı kanunlara göre yeni bir tadilât yapılarak, bu kanunları devam 
ettirmek yerine, senelik programların tahakkukunu mümkün kılmak ve 'bu programların arz edece
ği ihtiyaçları karşılamak üzere, kısa vadeli bono salâhiyetleriyle çalışmanın dalha verimli olacağı 
düşünülmüş ve bono ihraç salâhiyeti senelik miktarı 100 milyon lira olmak üzere iki senelik bir dev
re için 200 milyon lira olarak teklif edilmişti. 

Bu salâhiyetin, Bütçe Komisyonunda, senelik miktarı 70 ve 2 senelik miktarı da 140 milyon lira 
olarak kaibul edilmiş ve bu şekilde kanunlaşmıştır. 

7090 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetin 1958 yılında 1959 vadeli 70 000 000 liralık, 1960 va
deli 28 500 000 liralık, 1961 vadeli 1 700 335 liralık - 1960 ve 1961 vadeliler dış anlaşmalar do-
layısiyle akdedilen mukavelelerle dış firmalara ve akar yakıt için Petrol Ofise verilmiştir. - kısmı 
kullanılmış, geriye 39 700 665 liralık salâhiyet kalmıştır. 

Kalan bu miktarlardan yine dış anlaşmalara istinaden 25 053 000 liralık bono dış firmalara 
verilecek ve idare elinde ancak 14 412 000 liralık bir salâhiyet kalmış bulunacaktır. 

Devre : XI 
içtima : 2 

30 . V . 1959 



K&ra&oü&n Umum Müdürlüğünün 1958 ve 1959 yılları bütçe imkânları dolayısiyla yeni iha
leli iş ele alınamamış ve dolayısiyle hazırlanan programların tahakkuku mümkün olamamıştır. 

1958 yılı bütçesinden 1959 vadeli bonolar karşılığı 70 milyon liralık bir ödeme yapılacak, buna 
mukabil senesi içinde ancak yukarda açıklandığı üzere 14 412 000 liralık bir salâhiyet kullanılabile
cektir. • [ * ' * ! •••*•*••-- * ; ; • *ı,»> • «-

Bu miktarla başlanılmış ve devam etmekte olan işlerin de karşılığını sağlamak mümkün ola
mayacaktır. Buna ilâveten Hükümetimizle italyan Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya göre 
Karayolları Umum Müdürlüğünce Fiat Müessesesinden alınacak yol vasıtaları için 7 sene müd
detle yapılacak 7 milyon dolarlık kredi anlaşması için senede faizleriyle beraber 10 milyon lirayı 
mütecaviz bir bono verilmesi icabedecektir. Bu zaruret dolayısiyle ve başlanılan işlerin aksama
sına meydan verilmemek ve programın tatbikini bâzı ihaleli işleri ele almak suretiyle kısmen de olsa, 
tahakkuk ettirebilmek için 7090 sayılı Kanunla verilmiş olan yıllık 70 milyon liralık bono salâ
hiyetinin 110 ve umumi salâhiyetin de 140 milyon liradan 430 milyon liraya çıkarılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

430 milyon liralık salâhiyetin 70 milyonunu 1958 de verilen bonolar teşkil edecek ve bunun 
karşılığı da 1959 yılında itfa. edilmiş olacağına göre kalan 360 milyon liralık bono 1959, 1960, 
196.1. senelerinde çıkarılanlar da dâhil olmak üzere 110 ar milyon liralık olarak üç senede ihraç 
ve mütaakıp senelerde itfa edilecektir. 

Kalan 30 milyon liralık bono da, 10 ar milyon liralık olmak üzere Fiat Müessesesi ile yapıla
cak anlaşma üzerine 1962, 1963, 1964 senelerinde itfa edilmek üzere bu müesseseye verilecektir. 

istenilen salâhiyetin 140 milyon lirası esasen 7090 sayılı Kanunla kabul edilmiş olduğuna 
göre yeniden alınacak salâhiyet 290 milyon liradan ibarettir. 

Yukarda ar/, olunan sebeplerle ilişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 1 , VI , 1959 
Esas No. 1/358 
Karar No. 20' 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taah
hüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına 
yetki verilmesi'' hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası, 
encümenimizde Hükümet temsilcilerinin de işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar encümenimizce de yerinde ve uygun mü
talâa edilerek kânun lâyihası aynen ve mevcu
dun ittifakiyle kabul edilmiştir. Tercilıan ve 
müstacelin görüşülmesi temennisiyle Bütçe En
cümenine tevdi buyuırulmak" üzere Yüksek Riya
sete arz olunur. 

Nafıa Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Gazianteb Afyon K. 
Ş. Kuranel O. Uygun 

Kâtip ' '" 
Bilecik Artvin 

.1/. Erdem M. Bumin 

Denizli Erzurum 
O- Ongan N. Fırat 

Gazianteb İçel 
O. Sam H. Sinanoğlu 

İmzada bulunamadî 

Konya Kütahya 
O. Bibioğlu M. Düet 

Rize Urfa 
M. F. Mete Ö. Yüksel 
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Bütçe încümcm mazbatam 

T. B. M. M. '::^-n:,: 
Bütçe Encümeni v '• 
E san No: 1/358 
Karar No: 139 

-\ Yüksek 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri ta
ahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına 
yetki verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair Nafıa Vekâle* 
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
20 Mayıs 1959 tarihli ve 71-904/1130 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Nafıa En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Karayolları Umum Müdür
lüğü ve Maliye Vekâleti mümessili hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde mufassalan arz 
ve izah edilen mucip sebeplere istinaden kara
yolları yapımı için girişelecek sâri taahhüt işle
rinde kullanılmak üzere bono ihracına ait, salâ
hiyet miktarının 300 milyondan 430 milyon lira
ya çıkarılmasını temin maksadiyle ihzar ve sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Nafıa En
cümeni Hükümetin teklifini aynen kabul etmiş
tir, 

9 . VI . 1959 

Reisliğe 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden,sonra maddelerin mftzaike-
resine geçilmiş ve lâyiha encümenimizee de Hü
kümetin 'teklifi veçhile aynen kabul edilımştir. 

Umumi Heyetin tasvibime arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V.
Muğla 

N. özsan 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
İV. Kır§an 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 
Manisa 

S. Mthçtoğlu 
Siird 

M. D. Süalp 

Mazbata M. 
tzmir 

J5. Bîîgrtft 
Artvin 

H. ÇeUtkçhğlu 
Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

İV. N. Yücel 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Nevşehir 
N. Önder 

Sinob 
ö, özen 

Afyon K. 
N. Topcuoğîu 

Çorum 
Y. Gürsel 
İsparta 
T. Ttğh 

tzmir 
D. Akbel 
Kütahya 

S. S. Nmiho&u 
Rize 

î. Âkçal 
Tro&on 
/. Şener 

Yozgad Zonguldak 
T. Alpay Jf, Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

KarayoUan yayımı için girişilecek sâri taahhüt 
işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki 
verilmesi hakkındaki 7090 sayılı Kanunun 1 nci 

Maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. 7Ü90 sayılı Kanunun 1 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : , 

«Madde 1. ~ Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sa
yılı Kanunun 33 nçü maddesi gereğince giri
şilecek taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık 
miktarı faizleriyle birlikte (110) milyon lira
yı geçmemek üzere (430) milyon liraya kadar 
bono ihracına Nafıa Vekilinin muvafakati ile 
Karayolları Umum Müdürlüğü ve bu bonolara 
kefalet etmeye Maliye Vekili mezundur. 

Çıkarılacak bonolar her sene Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tah
sisattan itfa olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 

13 . V . 1959 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şamm 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
/ / . Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
ff, ffüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

Adliye Vekili 
E, Budaköğlu 

Dahüiye Vekili ve 
Sıh.ve.Iç, Mua. V. V. 

N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Volatkan 

Nafıa Vekili 
T. îleri 

Sth. ve îç. Mua. Vekili 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 

İmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

S. Ataman 

- • • • 
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İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muhribin satuıalmması 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti arasında 
münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek olarak 12 Ocak 1953 
tarihinde .teati edilen mektupların tasdiki hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1 /343) 

T. C. 
Başvekalet . 27.H1.WS9 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 861/734 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1959 
tarihinde kararlaştırılan İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muhribin satinalınması hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında münakit 16 Ağustos 1957 
tarihli Anlaşmaya ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mektupların tasdiki hakkında 
kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederini. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Gerek yurdumuzun müdafaası gerekse bir NATO âzası Devlet olarak deruhde ettiğimiz 
milletlerarası vecibelerin yerine getirilmesi bakımından, Donanmamızı en modern silâhlarla mü
cehhez harb gemileriyle takviyeye büyük ehemmiyet atfeden Hükümetimizin, İngiltere Hükü
meti nezdinde vâki teşebbüsü neticesinde, iki Hükümet arasında 16 Ağustos 1957 tarihinde im
zalanan Anlaşma mucibince İngiltere İhtiyat Filosundan 4 aded (M) sınıfı muhrip satınaLnmıştı. 

2. Bahis konusu edilen muhripler üzerinde, 16 Ağustos 1957 Anlaşmasına göre yapılması icab-
eden modernleştirme ameliyesine ilâveten, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından birtakım yeni tamirat, 
tadilât yapılması ve bâzı teçhizat ilâve edilmesi lüzumlu görülmüştür. Binnetice muhriplerin ye* 
kûn tamirat bedelinde takriben 400 ©00 £ kâfter bir arfof v«it^ulmuştur. 

3. Mezkûr hususla ilgili olarak Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 16 Ağustos 1957 
Anlaşmasına Ek mahiyette olmak üzere 12 Ocak 1959 tarihinde ikinci bir Anlasam yftpılmi$tiJ?; 

Bu Anlaşmaya göre : ı 
a) Yukarda mâruz yeni tamirat, tadilât ve ilâve teçhizatlar dolayısiyle mu&ftipleısM muhte

mel âzami tamirat bedeli, 4 muhrip için, 16 Agststös 1957 Anlaşmasının ikinci fıkrasında belirtil 
miş olan hadden 2,4 milyon £ e yükseltilecektir. 

b) 16 Ağustos 1957 Anlaşmasının 4 ve 6 n?ı fıkralar! mucibince Hükümetimize tahsis edil
miş bulunan 2,9 milyon £ lik kredi, yekûn itibariyle 3,3 milyon £ olacak şekilde 4Ö0 ÖÖO £ artı
rılacaktır. 

http://27.H1.WS9
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c) İngiltere Hükümeti; tamirat, tadilât ve ilâve teçhizat bedelinin nihai miktarını karşılıya-

bilmek için kredinin artırılmış kısmı olan 400 000 £ lik meblâğı, Hükümetimizden ikinci bir müsa
ade almaksızın % 20 nispetinde yani 320 000 £ ilâ 480 000 £ arasında kalmak üzere artırabile
cek veya eksiltebilecektir. 

d) Krediye yapılan mezkûr ilâvenin tediyesi 16 Ağustos 1957 Anlaşmasının 5 ve 6 ncı fık
ralarında derpiş olunan hükümlere tâbi olacaktır. 

4. Bahis mevzuu dört muhribin en yüksek NATO standartlarına yükseltilmesini istihdaf eden 
işbu Anlaşma Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvip ve tasdikine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 14 . V . 1959 
Esas No. 1/343 
Karar No: 23 

Yüksek Eeisliğe 

İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük 
muhribin satınalınması hakkında Türkiye Cum-
riyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasın
da münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya 
ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen 
mektupların tasdiki hakkında kanun lâyihası, 
encümenimizde alâkalı Hükümet temsilcilerinin 
de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Yapılan incelemede gerek Hükümet temsilci
lerinin verdiği izahat ve gerekse esbabı mucibe-
de serd edilen hususlar encümenimizce de yerin
de görülerek kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encüme
nine tevdi buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Hariciye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir Kastamonu 

M. Çavuşoğlu B. Aktaş 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa Encümeni 2 .VI. 1959 
Esas No : 1/343 
Karar No : 36 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havaıle buyurulan «İngiliz İh- Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında tmü-
tiyat Filosuna mensup dört büyülk muhribin nakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek ola-
satınalınmassı hakkında Türkiye Cumhuriyeti rak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mektup-

Kâtip 
Amasya 
/. Olgag 
Bilecik 

E. Çolak 
Çorum 

S. Baran 
Denizli 

A. Çobanoğlü 
Giresun 

M. Şener 
İzmir 

/. Sipahioğlu 
Manisa 

S. Ağaoğlu 
Manisa 

Ş. Ergin 
Muğla 

B. Belge 

H 

Antalya 
A. Toku§ 
Çanakkale 
H. Alyot 

Çorum " 
K. Terzioğlu 

Girasun 
H. Bozbağ 

izmir 
N. Pınar 

Konya 
// . R. Atademir 

Manisa 
ff. Bayur 

Manisa 
N. Körez 
Nevşehir 

M. ff. Ürgüblü 
Sakarya 

. O. Erkan 
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larm tasdiki hakkında kanun lâyihası» alâlkalı 
Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi : 

Gerelk Hükümet temsilcilerinin verdikleri 
izahat ve gerekse lâyihanın esbabı mucibesinde 
belirtilen hususait encümenimizce de uygun ve 
yerinde mütalâa edilerek, lâyiha mevcut azanın 
ittifakıyle aynen kabul edilmiş/tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev

di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa En. Reisi M. Muharriri 

Nevşehir İçel 
Z. Üner Y. Karabulut 
Erzurum îstanbul 
M. Zeren N. Ataç 
îstanbul İzmir 
T. Tazıcı F. TJçaner 

Konya Tekirdağ 
/, A. Akdağ N. Aknoz 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/343 
Karar No: 140 

9 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük 
muhribin satmalmması hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti ara
sında münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşma
ya ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edi
len mektupların tasdiki hakkında Hariciye Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İc
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin" 27 Mart 1959 tarihli ve 71-861/734 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Hariciye 
ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları ile 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmaxla 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de mu-
fassalan arz ve izah edildiği üzere İngiliz İhti
yat Filosuna mensup dört büyük muhribin sa
tmalmması hakkında Hükümetimizle İngiltere 
Hükümeti arasında münakit 16 Ağustos 1957 ta
rihli Anlaşmaya ek olarak, alman muhriplerin 
NATO standartlarına göre modernleştirilmesi 
için gereken tadilât ve teçhizatın bedelinin de 
tediyesine mütaallik yapılan 12 Ocak 1959 ta
rihli Anlaşmanın tasdikini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden sonra lâyihanın şevkini mucip 
sebepler yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve lâyihanın başlığı ile birinci 

madde metninde, alman muhriplerin «Büyük» 
kelimesi ile vasıflarının tâyinine lüzum görülme
diğinden bir terim mahiyetini arz etmiyen «Bü
yük» kelimesi tayyedilmek suretiyle başlık ve 
birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddesi, metninde yazılı «Mektupla
rın» kelimesi «Mektup hükümlerinin» şeklinde 
değiştirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunan 
kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. 
Muğla İzmir Afyon K. 

N. Özsan B. Bilgin N. Topcuoğlu 
Afyon K. Artvin Çorum 

M. Â. Ülgen H. Çeltikçioğlu Y. Gürsel 
Diyarbakır Gazianteb İsparta 
H. Turgut E. Cenani T. Tığlı 

İstanbul İstanbul İzmir 
Ar. Kırşan N. N: Yücel D. Akbel 
Kastamonu Kayseri Kütahya 

M. Islâmoğlu O. Kavuncu S. 8. Nasuhoğlu 
Manisa Nevşehir Rize 

S. Mıhçıoğlu N. önder î. Akçal 
Siird Sinob Trabzon 

M. D. Süalp Ö. Özen 1. Şener 
Yozgad Zonguldak 

T. Alpay H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük 
muhbirin saUnalınması hakkında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasın
da münakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya 
ek olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen 
mektupların tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İngiliz İhtiyat Filosuna men
sup dört büyük muhribin satmalmması hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere 
Hükümeti arasında 16 Ağustos 1957 tarihinde im
zalanan Anlaşmanın bâzı hükümlerinin tadili 
maksadiyle 12 Ocak 1959 tarihinde Ankara'da te
ati edilen mektuplar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı mektup
ların tatbiki için gerekli tedbirleri tesbit ve itti
haza İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

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

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

28 . I I . 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât V. Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğhı 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sili. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

İmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

BÜTÇE ENCÜMENİMİN TADİLİ 

İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört muhribin 
saUnalınması haikkında Türkiye Cmnhuriyeti 
Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında mü
nakit 16 Ağustos 1957 tarihli Anlaşmaya ek 
olarak 12 Ocak 1959 tarihinde teati edilen mek

tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — İngiliz İhtiyat Filosuna men

sup dört muhribin satmalmması hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hü
kümeti arasında 16 Ağustos 1957 tarihinde im
zalanan Anlaşmanın bâzı hükümlerinin tadili 
maksadiyle 12 Ocak 1959 tarihinde Ankara'da 
teati edilen mektuplar kabul ve tasdik edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı mek
tup hükümlerinin tatbiki için gerekli tedbirleri 
tesbit ve ittihaza İcra Vekilleri Heyeti salahi
yetlidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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12 Ocak 1959 
Ekselans, 

Türk Hükümeti üe İngiltere Hükümeti arasmda-16= Alfustos 1957 tarihinde teati edilen No
talar (ki bundan böyle «Anlaşma» olarak isimlendirilecektir) mucibince Türk Hükümeti tara
fından satimalınmış bakman 4 adad «M» sunu muhribin, tatonnt tamirat bedelinde bâzı değişik
likler yapılmış olduğunu Ekselanslarına bildirmekle şeref kazanırım. 

Deruhde eddlen işin bâzı kasadarının bedeli üzearinde yapılan teferruatlı bir takdiri kıymetin 
ve Türk Hükümeti tarafından lüzumlu addedilen değişiklik ve ilâve teçhizatın neticesi olarak, 
tamirat bedeli, Anlaşmama 2 nei fıkrasında, mezku* her biı? gemi için 500 000 £ lik tânminî ta
mirat miktarını 4 gemi ioj& yekûn. itibariyle 48Û 000 £ teeavüz edecektir. Bu miktar, Türk Hükü
meti temsilcileri tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, if iierie*lik$e tamirat bedelinde değişiklik!» ©la^üeeektir. Tamirat ve tadilât bede
linin nihai miktarı her halde tamirat müddetinin sonuna kadar kesin olarak bilinemiyecektir. 

Binnetiee İngiltere Hükümeti; tamirat, değişiklik ve ilâve teçhizat bedellerindeki muhtemel 
artış ve dalgalanmaları kanşıhyabilmek için, aşağıdaki hususları teklif etmektedir: 

Ekselans, 
Melih Esenbel, 

Kâtibi Umumi, 
Hariciye Vekâleti, 

Ankara. 

1. Bu notanın ikinci fıkrasında derpiş olunan değişiklikler nazarı itibara alınarak, muhrip
lerin muhtemel âzami tamirat bedeli, 4 muhrip işin, Arrlacşroaı>m 2 nei fıkrasında belirtilmiş olan 
hadden 2,4 müyoıt isterüne yükseltilecektir. 

2. Anlaşmanın 4 ncü fıkrası hükümleri mucibine© ve 8 se* fıkrasında atıf yapıldığı veçhile, 
Türk Hükümetine- tahsisi edünişı bulunan 2£ miiye» & lik anefelâiğ, yekûn itibariyle 3,3 milyon £ 
olacak şekilde 400 000 £ artınlacaktır. 

3. İngiltere Hükümeti, tamirat, değişiklik ve ilâve teçhizat bedeüerinin nihai miktarını karş> 
lıyabümek için kredininı artn?rimı$ kıssa o4aa 400 OOtf £ i Türk Hükümetinden ayrıca müsaade al
madan % 20 nispetimi» yani 32&0G0 £ ilâ 480000 £ araaada kalmak üzere artırabilecek veya ek-
sütebileeektir. 

4. Yukarda 2 ve 3 ncü fıkralara göre krediye yapılmış olan ilâvenin tediyesi, Anlaşmanın 5 
ve 6 nei fıkralarında derpiş edilmiş olan bükümlere tâbi olacaktır. 

Yukarda mâruz teklifler Türk Bükümetinee sayam kabul addedildiği takdirde, işbu notanın, 
Ekselanslarının ba mealdeki cevapları ile birMkte» iki Hükümet arasında teati edilen notalarla 
mevkii tatbika girmiş bakman Anlaşmayı tadil edecek ve bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe 
girecek bir Anlaşma telâkki edilmesini teklif et mekleN şeref kaşanırım. 

Ekselanslarına en derin ihtiramatımı takdimle şeref kazanırım. 
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12 Ocak 1959 

Ekselans, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli Notalarım aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Ekselans, 
Türk Hükümeti ile îngiltere Hükümeti arasında 16 Ağustos 1957 tarihinde teati edilen Notalar 

(ki bundan böyle «Anlaşma» olarak isimlendirilecektir) mucibince Türk Hükümeti tarafından sa-
tmalınmış bulunan 4 aded «M» sınıfı muhribin tahminî tamirat bedelinde bâzı değişiklikler yapılmış 
olduğunu Ekselanslarına bildirmekle şeref kazanırım. 

Deruhde edilen işin bâzı kısımlarının bedeli üzerinde yapılan teferruatlı bir takdiri kıymetin ve 
Türk Hükümeti tarafından lüzumlu addedilen değişiklik ve ilâve teçhizatın neticesi olarak, tamirat 
bedeli, Anlaşma 'nm 2 nci fıkrasında mezkûr her bir gemi için 500 000 £ lik tahminî tamirat mik
tarını 4 gemi için yekûn itibariyle 400 000 £ tecavüz edecektir. Bu miktar, Türk Hükümeti tem
silcileri tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, iş ilerledikçe tamirat bedelinde değişiklikler olabilecektir. Tamirat ve tadilât bedelinin 
nihai miktarı her halde tamirat müddetinin sonuna Ikadar kesin olaralk bilinemiyecektir. 

'Binnetiee îngiltere Hükümeti; tamirat, değişiklik ve ilâve teçhizat bedellerindeki muhtemel 
artış ve dalgalanmalar] 'karşılıyabilmıe'k için, aşağıdaki hususları teklif etmektedir.» 

Ekselans, 
<Sir Bernard Burrows, 

İngiltere Sefareti, 
Ankara. 

1. Bu Notanın ikinci fıkrasında derpiş olunan değişiklikler nazarı itibara alınarak, muhrip
lerin muhtemel âzami tamirat bedeli, 4 muhrip için, Anlaşmanın 2 nci fıkrasında belirtilmiş 
olan hadden 2,4 milyon isterline yüseltilecektir. 

2. Anlaşmanın 4 ncü fıkrası hükümleri mucibince ve 6 nci fıkrasında atıf yapıldığı veçhile, 
Türk Hükümetine tahsis edilmiş bulunan 2,9 milyon isterlinlik möblâğ, yekûn itibariyle 3,3 milyon 
£ olacak şekilde 400 000 £ artırılacaktır. 

3. îngiltere Hükümeti, tamirat, değişiklik ve ilâve teçhizat bedellerinin nihai miktarını kar-
şılıyabilmek için kredinin artırılmış kısmı olan 400 000 £ i Türk Hükümetinden ayrıca müsaade 
almadan % 20 nispetinde yani 320 000 £ ilâ 480 000 £ arasında kalmak üzere artırabilecek veya 
eksiltebilecektir. 

4. Yukarda 2 ve 3 ncü fıkralara göre krediye yapılmış olan ilâvenin tediyesi, Anlaşmanın 5 
ve 6 nci fıkralarında derpiş edilmiş olan bükümlere tâbi olacaktır. 

Yukarda mâruz teklifler Türk Hükümetince şayanı kabul addedildiği takdirde, işbu Notanın, 
Ekselanslarının bu mealdeki cevapları ile birlikte, iki Hükümet arasında teati edilen Notalarla mev
kii tatibika girmiş bulunan Anlaşmayı tadil edecek ve bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe gire
cek bir Anlaşma telâkki edilmesini teklif etmekle şeref kazanırım.» 

Cevaben, Türk Hükümetinin, yukarda mâruz teklifleri kabul ettiğini ve işbu cevapla birlikte 
Notalarının iki Hükümet arasında teati edilen referansta mezkûr Notalarla mevkii tatbika girmiş 
bulunan Anlaşmayı tadil edecek ve bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe girecek bir Anlaşma 
teşkil etmesinde mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 

Ekselanslarına en derin ihtiramatımı takdimle şeref kazanırım. 
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Devi» : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

izmir Mebvsu Kemal Serdaroğlu'nun, Trafik Kanunu ile Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şoför 

ve sürücülerin affına dâir kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/280) 

4.11.1959 

Büyük Millet MecHsi YtÜÖrtc Refeîl^ıe 

6085 sayılı Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun 'bâzı maddelerinde zikredilen suçları 
işliyen şoför ve sürücülerin affı hakkındaki kanun tasarısının, esbabı mucibesi ile birlikte, ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

îzmir Mebusu 
Kemal Serdaroğhı 

6085 sayılı Trafik Kanunu ile Türk Üeza Kanununun bâzı maddelerinde ziîkredi'krn suçlan işliyen 
şoför ve sürücülerin affına mütedair Kanun 

ESBABI MUÖÜBESÎ 

Motorlu vasıtaların umumileşımesi ve süratlerinin günden güne artarak muhataralarının ge
nişlik peyda etmesi karşısında seyrüsefer emniyetini ve halkın selâmetini (korumak gayesi ile ha
zırlanan 6085 No.lu Karayolları Trafik Kanunu 11. V . 1953 tarihinde Heyeti Umumiyece kabul 
ve 18. V . 1953 tarihlinde Resmî gazete ile ilân edilmekle şüphesiz bu konudaki mevzuatımız ileri 
memleketlere intübak ettirilmiş ve milletlerarası sözleşme ve anlaşmalara uyulmuştur. 

Ancak •bütün ileri memleketlerde ayrıca t>ir öğretim konusu Ve ilim şubesi haline gelmiş olan 
trafiğin; memleketimizde şoför ve örücülerin kısa da olsa bir eğitim ve öğretime tabi tutulmadan 
tatMk edilmesi, gerek halikımızı ve gerek müteharrik malkina ve m'otorlu ile motorsuz naikil va
sıtası sahiplerini âni intibakın müşkülâtı ile karşıkarşıjya bırakmıştır. 

Kaldı iki, hâlâ muhtelif trafik işaretlerini, yaya geçitlerini, yol orta ve kavşak şeritlerini bil-
miyen ve öğrenmek imkânını /bulamıyan pek çok yaya ile şoför ve sürücü mevcuttur. 

Trafik Kanununun meriyete girişinden evvel başlıyan Ikallkınma harefleetine mezkûr kanunun 
tatbikinden sonra büyük bir hızla dervam edilmiş ve bunun tabiî neticesi olarak bâzı muvakkat 
sıkıntılar başgöstermiştir. 

Bu arada motorlu vasıfta ithali durdurularak eldeki mevcutla iktifa edilmiştir. 
Kullanma müddetleri muayyen olan nakil vasıtalarına, tevzi usulünün yarattığı psikolojik ha

leti ruhiye yüzünden yedek parça, lâstik ve Trafik Kanun vıe Nizamnamesinin birinci' şart olarak 
saydığı (sinyal) sağ sol işareti, fren lâstikleri, fren tamir takımları, hidrolik yağı, küçük ampul 
ve atom lâmbaları zaman zaman bulunamamış şoför ve sürücüler eski lâstik ve kompresyonn bu
lunmayan motörlerle her an çeşitli tehlikelerle karşı karşıya bırakılmışlardır. 

Trafik Kanununun Karayolları Umum Müdürlüğüne, bölgelerine, belediyelere, vilâyet trafik 
komisyon ve müdürlüklerine tahmil ettiği vazifeler bâzı hallerde ihmale uğramış bulunmakta
dır. Şöyle ki : 
> 
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Karayollarında seyretmemesi icabeden traktörlerin ehliyetsiz kimseler tarafından şehir ve ka

rayollarında seyretmesi, at arabalarının çocuk denecek yaşta sürücüler tarafından tehlikeli Bir 
şekilde sürülmeleri ve gece bir fenerle ışıklandırılmamaları, birçok oanlı hayvanların yollarda 
başı boş bırakılmaları, bir müessese veya şahıslar tarafından kazılan çukurun gecenin karanlığına 
terk edilmesi sayabileceğimiz ihmallerin ancak bir kısmıdır. 

Yukarda bir nebze temas ettiğim eğitimsizliğin Mr neticesi olarak, bir hâdisede suçlu ile suç 
suzu tefrik edecek veya suç taksimini nispetliyecek trafik bilirkişilerinin pek çoğu ellerinde şo
för ehliyeti dahi bulunmıyan trafik polisleridir. Bunların verdikleri haksız veya hatalı raporlar 
mahir avukatlar gayreti ile ünviersite trafik kürsüsüne sevk ettirilerek bozduruldukları halde 
bâzı şoförler maddi imkânsızlık ve kanunun hâkime verdiği takdir hakkı yüzünden mukadderat
larını mezkûr bilirkişilerin tecrübesiz görüşlerine terk etmektedirler. 

Ana ve evlât katillerine, ırz düşmanlarına ve daha Mr takım zelil suçları irtikâbeden şahıs
lara kanun temyiz hakkı tanıdığı halde şoför ve sürücüler çok defa bu haktan mahrum edilmek
tedirler. 

Bugün ceza evlerinde yatan tahminen iki bin kişi ile bugüne kadar cezaları infaz edilerek 
tahliye edilen binlerce şoförden ancak beş veya on adedinin raporları Üniversite Trafik Kürsüsü
ne gönderilebilmiş olması da adlî hata ihtimalinin küçümsenemiyecek bir miktarda olduğunu gös
termektedir. 

Memleketimizde, yepyeni bir anlayışla ileri dünya memleketlerinin uyguladığı, nizamlar tatbik 
edilirken gerek kendi tecrübesizlikleri, gerekse yukarda zikredilen mücbir sebepler dolayısı ile 
birçok şoför ve sürücü gayriiradi suçlarla aile odaklarını söndürmüş bulunuyor. 

Feragat numunesi bir meslek müntesibi olan şoför ve sürücüler doğuma ebe, hastaya doktor, 
damada gelin, yangına su, inşaata işçi, sılaya yolcu taşırken; çoluk çocuğuna nafaka temin etmek 
için çeşitli mahrumiyetlere ve sırasında hakaretlere katlanarak çalışırken; buldozerde, greyderde, 
damperde kalkınma hamlelerine kan ve terleri ile iştirak ederken kaza yapmışlardır; ve bunlar
dan bir kısmı da bugün Allanın rahmetine kavuşmuş bulunmaktadırlar. 

Bu şerefli meslek mensuplarının 6085 sayılı Kanunun tatbikinden 3 Şubat 1959 tarihine ka
dar yukarda izahına çalıştığım mücbir sebepler yüzünden işledikleri suçların affını arz ve teklif 
ederim. 
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Adliye Encümeni nuusbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No: 2/280 
Karar No: 60 

9 . VI . 1939 

Yüksek Reisliğe 

Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinde zikredilen suçları işliyen şo
för ve sürücülerinin affına mütedair izmir Me
busu Kemal Serdaroğlu tarafından verilen ka
nun teklifi encümenimize havale edilmiş olmakla 
Adliye, Dahiliye ve Nafıa vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi : 

1. Kanun teklifi 6085 sayılı Trafik Kanunu 
hükümleri ile menedilen fiillerinden bâzıları ile 
Türk Ceza Kanununun 455 (Bent 1 ve 2) ve 
459 ncu maddelerine mümas fiillerin affını ta-
zammun etmektedir. 

2. Encümenimiz Trafik Kanunu hükümleri 
meyanmda bulunan uyuşturucu ve keyif verici 
maddeleri kullananları istisna etmek üzere 57. 
58, 59 (A-B) ve 60 (B - D) madde ve bentle
rinde yazılı suçların mahiyetleri itibariyle affe
dilmelerinin muvafık olacağı neticesine varmış
tır. 

3. Ceza Kanununun 455 [1-2] ve 459 ncu 
maddelerindeki kara nakil vasıtaları ile işlen
miş olan fiillerin mahiyetleri itibariyle bunların 
doğrudan doğruya affedilmeleri hakkında encü
menimiz temayül etmemiş, ancak Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne uyul
mak suretiyle tecil edilmeleri hususunun isabe
tine kaani olmuştur. Bu sebeple kanunun ikinci 

maddesi bu esas dikkate alınarak yeniden ter
tip ve tahrir kılınmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Y. Bu Mazbata Muharriri 

Balıkesir Sakarya 
V. Asena T. C. K. 455 nci mad

desine giren suçların te
ciline muhalifim 
N. Kirişçioğlu 

Kâtip 
Manisa 

Tecile doğil affa taraf
tarım. 
Â. Akın 
Aydın 

N. Geveci 
Burdur 

B. Kayaalp 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Affa taraftarım, söz hak

kım mahfuzdur. 
8. Sezgin 

Kastamonu 
H. Dura 

Siird 
F. Şenâmr 

Afyon K. 
O. Talu 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
H. Çopuroğhı 

Denizli 
î. Hadtmhoğhi 

İzmir 
E. Kavur 

Yozgad 
M. Ataman 

Trabzon 
S. Z. Bamoğhı 

( S . Sayıs ı : 345) 



İZMİR MEBUSU KEMAL SERDAROÖLU'-
NUN TEKLİFİ 

B085 sayılı Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suçlan işli-
yerı şoför ve sürücülerin affına mütedair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 3 Şubat 1959 tarihinden önce 
işlenen aşağıdaki fıkralarda zikredilen trafik 
suçları hakkında takibat yapılamaz ve bu suç
lardan dolayı hükmedilmiş cezalar infaz edil
mez. Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim 
cefalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine 
de şâmildir. 

a) 6085 sayılı Trafik Kanununun M d. 59 
(A) ve (C) fıkralarındaki suçlar, 

b)< *6085 sayılı Trafik Kanununun Md. 60 
(R) ve (D) fıkralarındaki suçlar, 

e) T. C. K. Md. 455 1 ve 2 fıkraları ile, 
ayni kanunun Md. 459 daki suçlar. 

MADDE 2. — 6085 sayılı Trafik Kanununun 
57 ve 58 nci Md. lerindeki suçlar, şoför ve sürü
cülerin sabıka kayıtlarından silinir. 

MADDE 3. -
Heyeti yürütür. 

Bu kanunu icra Vekilleri 

ADLÎYE ENCÜMENİN TADİLİ 

Af ve tecil Kamunu 

MADDE J. — 8 Haziran 1959 tarihine ka
dar 6085 sayılı Trafik Kanununun 31 nci mad
desinde yazılı uyuşturucu ve keyif verici mad
deleri kullananlar müstesna, olmak üzere 57, 58 
ve 59 ncu maddenin (A) ve (B) bentleri ile 60 
nci maddenin (B) ve (D) bentlerinde yazılı 
suçlardan dolayı takibat yapılamaz ve hükme
dilmiş olan ceza infaz olunmaz. 

Ru madde hükmü fer'i ve mütemmim ceza
lar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de 
şâmildir. 

MADDK 2. — Nakil veya mütahamk »in
icin al arın şoför ve sürücülerinin işlemiş olduk
ları trafik suçlarından dolayı Türk Ceza Ka
nununun 455 nci maddesinin 1 ve 2 nci bent
leri ile 459 ncu maddeye tevfikan hükmedil
miş veya edilecek olan cezalar tecil edilmiştir. 

İşini tecil hükmü suçlunun meslek ve .sa
natını ifaya mâni olmıyacak şekilde fer'i ceza
lar hakkında da tatbik olunur. 

Tazminat kabilinden olan para cezaları, zaibıt 
ve müsaderesi kanunen mecburi bulunan eşya 
ile muhakeme masrafları tecil olunmaz. 

Bu suçlar ile mahkûm olan kimse 8 Haziran 
1959 tariflimden itibaren beş sene zarfında iş
lediği bir cürümden dolayı evvelce verilen ce
za cinsinden bir cezaya mahkûm olmazsa tecil 
edilmiş olan mahkûmiyeti esasen vâki olmamış 
sayılır. Aksi takdirde her iki ceza ayrı ayn in
faz olunur. 

?• 
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

m*m 
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Devre : XI 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İcadrolarına ilâve yapılmasına dair kanun tjeklifi ve Muvakkat 

Encümen mazbatası (2 /335) 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşkilât Kanununa bâzı kadrolar ilâvesine dair kanun 
teklifimi esbabı mucibesiyle birlikte, sunuyorum. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygıyla rica ederim. 
1 . V I . 1959 

Denizli Mebusu 
Dr. B. Akşit 

ESBABI MUCİBE 

Ankara Tıp Fakültesi klinik ve enstitülerinde ihalen kadrolu ve fahrî 320 asistan çalınmaktadır. 
Fahrî asistanlık 'halen kliniklerde artan yatak sayılarının ve enstitülerde çoğalan iş 'hacminin 
ıcabettirdiği hizmetleri fcarşılıyabilmek ve memleketimizin muhtaç bulunduğu mütehassıs elemanı 
yetiştirebilmek düşüncesiyle ve (bir 'zaruret neticesi ihdas edilmiştir. Fahrî asistanların tâbi olduk
ları nizam, kadrolu asistanların tamamen aynıdır. Sabahın erken saatlerinden itibaren !bu asistan
lar da 'Minik ve enstitülerde 'hazır bulunmakta ve hastaların tıbbi müşahede ve tetkikleriyle lâbo-
ratuvar muayenelerini yapmakta ve profesörler tarafından kendilerine tevdi edilen araştırma ve 
etüdleri .noksansız olarak ikmal edebilmek için geç vakitlere kadar klinik 've enstitülerde çalış
maktadırlar. Bu sebeple resmî ve .hususi hiçbir vazife almaları 'mümkün olmadığı 'go/bi muayenehane 
de •açamamaktadırlar. Bu hususlar zaten talimatname ile tesbit edilmiş ve aynen tatbik olunmak
tadır. Kadrolu asistanlara ilâve olarak ihdas edilmiş olan 'fahrî asistanlık Tıp Fakültesi klinik ve 
enstitülerinin normal mesailerini yapabilmeleri için, çalıştırılması iktiza eden asgari personele te
kabül etmektedir. Bu itibarla 'hastanelerde ve enstitülerde çalışan asistanlar bir taraftan ihtisas ya
parlarken diğer taraftan da bu müesseselerin .görülmesi zaruri hizmetlerini ifa etmektedirler. De
nebilir İki, fahrî asistanların bugün kaldırılması (halinde bu müesseselerin hizmetleri aksıyaeaktır. 
Asgari üç sene devam eden asistanlık devresinde, 25 yaşını doldurmuş genç tabiplerin ücretsiz ola
rak vazife ifa etmelerinin müşkülâtı izahtan varestedir. Ayrıca, 'günden güne artmakta bulunan sağ
lık müesseselerinin mütehassıs tabip ihtiyacını karşılamanın bir zaruret haline .geldiği aşikârdır. Bu 
hale göre; hem mütehassıs tabip ihtiyacını karşılamak ve hem de Ankara Tıp Fakültesi klinik ve 
enstitülerinin vazifelerini aksamıadan görebilmelerini temin etmek için mevcut 260 kadroya ilâve
ten 60 kadronun daha ihdas edilmesini arz ve teklif ediyorum. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Muvakkat Encümen 
Esas No. 2/335 

Karar No. 5 

10. VI. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, «Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ilâve yapıl
masına dair kanun teklifi» Maliye, Maarif ve 
üniversite temsilcileri hazır olduğu halde encü
menimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelemede, temsilcilerin verdiği iza
hat ve teklif sahibinin mucip sebepleri muvafık 
mütalâa olundu. 

Teklif Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi için 
9 neu dereceden 20 ve 10 ncu dereceden de 40 
olmak üzere ceman 60 kadro ilâvesini istihdaf 
eylemektedir. Tıp Fakültesinin şiddetle ihtiyaç 
duyduğu bu kadrolram temininin yerinde olaca

ğı, ayrıca teklifle istenilen 60 kadroya ilâvete»-
10 ncu dereceye 53 aded kadro daha ilâvesi uy
gun görülmüş ve teklif buna göre tadilen kabuî 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin yüce tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

/ / . Ülman 
Konya 

H. Â. Keymen 

Bu Mazbata M. 
Afyon K. 

O. Kökten 
Konya 

M. Runyun 
Muş 

G. Emre 

İsparta 
A. Lâtif oğlu 

Konya 
M. Bağrıaçık 

DENİZLİ MEBUSU BAHA AKŞİT'İN 
TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına 
ilâve yapılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1.— Ankara Üniversitesi Teşkilâat 
Kanununa bağlı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in teklifine bağlı 
CETVEL 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına 
ilâve edilecek kadro cetveli 

D. Aded Maaş 

9 
10 

20 
40 

40 
35 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADÎLt 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına1 

ilâve yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı 
CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 Asistan 
10 » 

20 60G 
93 500* 

* 
( S . Sayısı : 346 ) 
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Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
kadrolarına ek yapılmasına dair kanun teklifi ve 

Muvakkat Encümen mazbatası (2 /339) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Ege Üniversitesi Teşkilât Kanununa dair ilişikte teklifimi sunuyorum. Gereğinin yapılmasına 

emirlerinizi rica. ederim. 5 . VI . 1959 
Konya Mebusu 

Dr. Ahmet Koyuncu 

ESBABI MUCİBE 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi fahrî asistanları için 29 . IV . 1959 tarih ve 7259 numa
ralı Kanunla 210 kadro eklenmiştir*. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi fahrî asistanları için de 
60 kadro eklenmesine dair teklif Maarif Encümenindedir. Kısaca her iki teklif esbabı mucibesinde 
yazıldığı veçhile memleketimizde III ncü Tıp Fakültesi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine de 
10 kadro eklenmesi ieabetmektedir. 

Hürmetlerimle. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/339 
Karar No. 6 

10 .VI. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Konya Mebusu Ahmet Koyuncu 'nun, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek yapıl
masına dair kanun teklifi Maarif, Maliye ve Üni
versite temsilcileri (hazır olduğu halde encüme
nimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Mütehasıs 'hekime olan ihtiyaç ile fakülte has
tanelerinin. asistana olan ihtiyacı nazara alına
rak o ihtiyacı karşılamak maksadiyle ve 10 neu 
dereceden 10 asistan kadrosunun verilmesi muva
fık görülmüştür. Ancak bu asistanların 10 neu 
derece üzerinden kadrolarının tâyini gerektiği 
cihetle cetvel ona göre düzenlenmiştir. 

Heyeti Umumiyenin yüce tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Beisliğe sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi Bu M. M. Kâtip 

Rize Bursa 
î. Akçal H. Ülman 

Afyon K. Çanakkale İsparta 
O. Kökten N. Togay A. Lâtifaoğlu 

Konya 
H. Â. Keymen 

Konya 
M. Bağrtaçık 

Konya 
M. Bunyun 

Muş 
G. Emre 
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KONYA MEBUSU AHMET KOYUNCU'NUN 

TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek 
yapılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi Teşkilât Ka
nununa bağlı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına ili
şik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

Konya Mebusu Ahmet Koyuncu'nun teklifine bağlı 
CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

2 800 
2 700 
4 600 
2 500 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına ek 
yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ~ Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı 
CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Asistan 10 500 

I • — 1 » • 
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Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 6115 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1 /384) 

r. c. 
Başvekâlet 8 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkbi Dairesi , 

Sayı : 71 - 931/1352 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisiğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 6 . VI . 1959 
tarihinde kararlaştırılan Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 6115 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihasının, esbabı mueibesiyle birlikte, sunulduğunu saygı ia-rımla 
ara ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

SSBABI MUCİBE 

Sanayi, maadin, ulaştırma, enerji ve su işleri ile uğraşan veya bu gibi işlerin finansmanına 
yardım etmekle vazifeli bulunan Amortisman ve Kredi Sandığının bu vazifeleri daha iyi bir surette 
başarabilmesi için kaynaklarının takviyesi zaruri bulunmaktadır. 

Halen yürürlükte bulunan 6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, itibari sermayesinin ancak 
iki misline kadar tahvil çıkarmaya yetkili olan Amortisman ve Kredi Sandığının uhdesine mevdu 
olup yukarda zikredilen vazifeleri lâyikı veçhile ifasına imkân vermemektedir. 

Bu itibarla, Sandığın kaynaklarının takviyesi bakımından tahvil ihraç yetkisinin itibari serma
yesinin üç misline çıkarılması zaruri görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Esas No. 1/384 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 
6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadiline 
dair olan kanun lâyihası encümenimizde alâkalı 
vekâletler temsilcilerinin de iştiraklariyle tet
kik ve müzakere edildi: 

Hükümetçe serd edilmiş olan esbabı mucibe 
yerinde görülerek kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. -

Maliye Encümeni Reisi 
Bursa 

K. Ytlmaz 
Bursa 

H. Bayrı 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli Kocaeli 
A. Sakman D. Erol 

Konya 
H, Â. Keymen 

8 . VI . 1959 

M. Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 
Çorum 

C. Köstekçi 

Kocaeli 
ö. Cebeci 

Samsun 
A. Saraçoğlu 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 1.1 . VI . 1.950 
Esas No: 1/384 '..•'';:,'a^r 

Kar^r No: 145 

Yüksek Reisliğe 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 
6115 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadiline 
dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılıp Başvekâletin 8 Haziran 1959 tarihli ve 
71-931/1352 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanan 
lâyihası M aliye Encümeni mazbatası ile birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
.Müsteşarı hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanım lâyihası, esbabı mucibesinde arz ve 
izah edildiği üzere Amortisman ve Kredi Sandı
ğının sermayesinin iki misline kadar tahvil çı
karma salâhiyetinin üç misime iblâğım istihdaf 
etmektedir. 

Sanayi, imindin, ulaştırma, enerji ve su işleri 
ile uğraşan veya bu gibi işlerin finansmanına 
yardım etmekle vazifeli bulunan mezkûr sandı
ğın uhdesine mevdu vezaifin daha iyi ve geniş 
bir şekilde başarılabilmesi malî kaynaklarının 
takviyesi suretiyle mümkün ve zaruri olduğu 
mucip sebeple sevk edilmiş ve Maliye Encüme
nince de aynen kabul edilmiş bulunan lâyiha 
üzerinde encümenimizde cereyan eden müzake

relerden sonra lâyihanın şevkini mucip sebepler 
muvafık mütalâa olunarak maddelerin görüşül
mesine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe 

Reis V. 
Muğla 

N. Özmv 

Afyon K. 
R. Çerce/ 
Antalya 

K. Akmantar 
Çorum 

Y. Gürsel 
Eskişehi r 

M. Başkurt 
İstanbul 

.V. N. Yücel 
Nevşehir 
N. Önder 
Trabzon 
/. Şener 

sunulur. 

Mazbata M. 
İzmir 

B, Bilgiyi 

Afyon K. 
N. Topcuoğlv 

Bolu 
S. Bilir 
Denizli 

A. R. Karaca 
İsparta 

T. Tığlı 
İzmir 

I). Akhel 
Rize 

//. Agun 
Yozgad 

T. Alpay 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. İT. Ünal 

Afyon K. 
M. Â. Ülgeri 

Corum 
II. Bulgurlu 
Diyarbakır 
//. Turgut 

fotan bul 
.V. Kır san 

Kastamonu 
M. İslâmoğlu 

Sinob 
Ö. özen 

Zonguldak 
II. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amortisman ve Kredi Sa/ndtğt hakktndaki 6115 
sagt'k Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair 

kanun lâyihast 

MADDE 1. — 6115 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Sandık uzun vadeli istikraz tahvili çıkar
maya yetkilidir. Bu suretle çıkarılacak taihvil-
lerin itibari resülmali ıSandığm itibari serma-
yesinin üç mislini tecavüz edemez.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarühinde me
riyette girer. 

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

6 . V I . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas.-Yay. ve Turz. V. " 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

II. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Devlet Vekili 

Ticaret Vekili 
fi. Eritmen 

«lünı. ve İnli. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekil i 

Sanavi Vekili 

Devlet Vekili ve 
7. Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 
Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İlen 
Sıh. ve te. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 

Bas. - Yav. ve Turz. Vekili 

nar1 ve İskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

-.*- »-+« 
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6623 sayılı Türk Havayolları Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Münakalât, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1 /376) 

T. C. • ' " , . . . . . - -
Başvekâlet ' "" ' 5. VI. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi v v ' 

Sayı: 71 - 915/1301 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Münakalât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
29. V. 1959 tarihinde kararlaştırılan 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanunu
nun 6 ncı maddesinin tadili hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBB 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, bu 
ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun vadeli istikraz ve krediler yekûnunun ödenmiş sermayeyi teca
vüz etmemesi şarttır. 

Bu hüküm, 31. XII . 1958 tarihinde ödenmiş sermayesi 34 635 668,87 Türk lirasından ibaret bu
lunan Türk Havayolları Anonim Ortaklığının geniş mikyasta yatırım yapmasına imkân vermemek 
tedir. Halbuki, bu ortaklık da emsali teşekküller gibi uçak satmalmak, atelyelerini tevsi etmek için 
büyük yatırımlara girişmek mecburiyetindedir. 

Aynı zamanda hava yolculuğunda aranan iki mühim unsur vardır. Birisi sürat, diğeri de em
niyettir. Dünya havacılığı; hem sürat hem de emniyeti sağlamaya matuf pek büyük ilerlemeler 
kaydetmektedir. 

Ortaklık; bu ilerlemeye ayak uydurabilmek ve açılması karar altına alınan dış seferlerin rağbet 
ve selâmetini sağlamak için teknik imkânları artırmak zorundadır. 

Beynelmilel havayolu şirketlerinin 1957 yılı resmî bilançoları üzerinde yapılan tetkikat netice
sinde; bütün şirketlerin ödenmiş sermayelerinin beş misline kadar borçlu oldukları anlaşılmıştır. Bu 
da inkişaf halinde bulunan dünya havacılığının, havayolu şirketlerini uzun vadeli yatırımlar yap
mak mecburiyetinde bıraktığını ve bınnetice borçlarının yüksek miktarlara baliğ olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

Malzeme standardının her zaman en üstün seviyede bulunması lâzımgelen havayolu şirketlerin
de, borçlanma miktarının tehdidedilmemesi ve müstakbel inkişaflara uygun bir seyyaliyet gösterme
si prensibi bütün dünya memleketleri tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple mezkûr prensibe aykırı olan ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığının akdedeceği 
istikraz ve kredilerin miktarını asgari bir şekilde tahdideden 6 ncı maddenin tadili zaruri görül
mektedir. 
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6623 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikte, meri birinci fıkra hükmü lâyihaya 
aynen alınmış, ortaklığın akdedeceği istikraz ve krediler yekûnunun ödenmiş sermaye miktarını ge-
çemiyeceğine dair olan ikinci fıkra ise «İtibari sermayesini tecavüz edemez» şeklinde değiştirilmiş
tir. Yukarda arz edildiği üzere katî bir tahdit hükmünün mahzurlu neticeler tevlidedeceği nazara 
alınarak ve müstakbel inkişaflara uygun bir seyyaliyet temin olunması maksadiyle fıkranın sonuna 
bu miktarın icra Vekilleri Heyeti kararı ile artırılabileceği hakkında bir hüküm ilâve edilmesi lü
zumlu görülmüştür. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42? nci maddesi, Anonim Ortaklıkların çıkaracakları tah
villerin ödenmiş sermayeleri mikdarım tecavüz edemiyeceğini hükme bağladığı cihetle 6 ncı madde
nin ikinci fıkrasındaki «tahvil» kelimesi metinden çıkarılmış olup bu hususta halen mevcut tahdida
tın mezkûr madde hükmü muvacehesinde aynen baki kalacağı tabiî bulunmuştur. 

Yukarda mânız sebeplerle hazırlanan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arz olunur. 

Münakalât Encümeni masbataeı 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No : 1/376 
Karar No : 6 

8. VI. 1950 

Yüksek Reisliğe 

6623 sayılı Türk HavayolLarir Ananim Ortak- üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 
lığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası, encümenimizde Hükümet 
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Hükümet esbabı uıucib esinde serd edilen hu
suslar encümenimizce de yerinde ve uygun mü
talâa edilerek kanun lâyihası aynen kalbulı edil
miştir. 

Tercihan ve tmü&tacelen görüşülmesi temen
nisiyle Maliye Encümenine tevdi buyuru'lanajk. 

Münakalât En. Reisi M. M. 
(Bilecik ©alıkesir 

Y. Üresin M. Iştın 

Çorum Erzincan 
C. Köstekçi H. Şahin 

Giresun Muğla 
A. N. Duyduk 8. Pekin 

Yozgad 
F, Nizamoğlu 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esat No. : 1/376 

Karar No. : 59 

10 . VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde alâ
kalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet. Lâyihasının esbabı m acibesinde 
serd edilen hususlar encümenimizce de yerinde 
mütalâa edilerek kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine t ev-. 
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di edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni 
Bursa 

K. Yılmaz 

Bursa 
/ / . Bayrı 

Reisi M. Muharriri 
Bursa 

M. Kayalar 

Bursa 
V. T eksel 

Çorum Kırklareli 
C. Köstekçi A. Sakınan 

İmzada bulunamadı 
Konya Samsun Zonguldak 

H. A. Keymen A. Saraçoğlu A. Alcın 
Kocaeli 
D. Erol 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/376 
Karar No-. 146 

11. VI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hak
kında Münakalât Vekâletince hazırlanan ve 
Meclisi Âliye arzı îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 5 Haziran 1959 ta
rihli ve 71 - 915/1301 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası. Maliye ve Münakalât en
cümenleri mazbatalariyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla salahiyetli mümessiller 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de be
lirtildiği üzere bahsi gecen kanunun 6 ncı mad
desi hükmü ödenmiş sermayeden fazla kısa ve 
uzun vadeli kredi ve istikraz akdine imkân ver
mediğinden emsali havayolu şirketleri seviye
sine ulaşmak mecburiyetinde bulunan Türk Ha
vayollarının uçak satmalmak ve uçak bakım 
atelyelerini tevsi etmek ve gerekli malzeme ve 
teçhizata sahibolabilmek için uzun vadeli yatı
rım taahhütlerine girişemediği cihetle bu mah
zuru önlemek üzere Anonim Ortaklığın itibari 
sermayesi miktarına kadar kısa ve uzun vadeli 
istikraz ve krediler akdine ve ilerde hâsıl ola
cak ihtiyaca göre bu miktarın îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle artırılabileceğine imkân veril
mesini teminen ihzar olunmuştur. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerde birinci maddenin son fık

rası hükmüne tevfikan ihtiyaca göre İcra Ve
killeri Heyetince artırılacak miktarın tahdidi 
uygun görülmüş ve bu miktar itibari sermaye
nin iki misli olarak tesbit edilmek suretiyle bi
rinci madde tadilen ve mütaakıp maddeler Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
R. Çerçel 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
y. Gürsel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
N. N. Yücel 

Nevşehir 
N. önder 
Trabzon 
/. Şener 

Mazbata M. 
İzmir 

3. Bilgin 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Bolu 
S. Bilir 

Denizli 
A. R. Karaca 

İsparta 
T. Tığlı 

İzmir 
D. Akbel 

Rize 
H. Agun 
Yozgad 
T. Alpay 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. ff. Ünal 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
N. Kırşan 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Sinob 
ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE J. — 6623 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 6. — Anonim ortaklık, Hazine kefa
letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil, 
müddet ve şartları Maliye Vekâletinin muvafa
katiyle tesbit olunur. 

Anonim Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli istikraz ve kredilerden dış istikraz ve kre
dilere Maliye Vekâleti kefalet etmeye salahiyet
lidir. Ancak kısa ve uzun vadeli istikraz ve kre
dilerin yekûnu Anonim Ortaklığın itibari serma
yesini tecavüz edemez. Bu miktar tera Vekilleri 
Heyeti karariyle arttırılabilir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Tıırz. V. V. 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şamam 

Milli Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Bu kanım neşri tarihinde rne-

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

29 . V . 1959 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
Kanununun 6 ncı maddesinin kdili hakkında 

kanun. lâyihası 

MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 6. — Anonim Ortaklık, Hazine kefa
letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şe
kil, müddet ve şartları Maliye Vekâletinin mu
vafakatiyle tesbit olunur. 

Anonim ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli istikraz ve kredilerden dış istikraz ve 
kredilere Maliye Vekâleti kefalet etmeye sala
hiyetlidir. Ancak, kısa ve uzun vadeli istikraz 
ve kredilerin yekûnu Anonim ortaklığın itibari 
sermayesini tecavüz edemez. Bu miktar İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle itibari sermayesinin 
iki misline kadar artırılabilir. 

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

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

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz Vekili 

İmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

8. Ataman 

>>«« 
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Devre : XI 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabrikalara mütedavil 
sermaye tahsisine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /177) 

T. C. 
Başvekâlet 2. IV. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

. Sayı: 71 - 708/989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
25 . I I I . 1958 tarihinde kararlaştırılan «Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabrikalara mü
tedavil sermaye tahsisine dair kanun lâyihası» nın esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Halen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri kumandanlıklarına bağlı mütaaddit büyük sınai tesisler 
mevcuttur. Bu meyanda Kara Kuvvetleri emrindeki Ordonat Tamir fabrikaları, Deniz Kuvvetleri 
Kumandanlığına bağlı Gölcük, Taşkızak ve İskenderun Deniz fabrikaları ve Hava Kuvvetlerinin 
Kayseri ve Eskişehir İkmal merkezleri (Kayseri ve Eskişehir Tayyere Tamir fabrikaları), Malatya 
Hava İkmal Merkezi (Malatya Hava Elektrik ve Elektronik Fabrikası) ve Hava Teknik Muayene 
Kurulu Başkanlığı emrindeki büyük lâboratuvarlar zikredilebilir. 

Bütün bu tesisler bilhassa harb ihtiyacı göz önünde tutularak planlandığı cihetle barış zamanın
da bunlarda büyük bir kapasite fazlalığı bulunmaktadır. Bu kapasite fazlalığını âtıl vaziyetle bı
rakmamak ve hazarda fabrikaların ordu ihtiyaçlarından artan gücünden yurdu faydalandırmak 
maksadiyle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabrikalarda kullanılmak üzere Millî Müda
faa Vekâleti bütçesinden mütedavil sermaye tahsis edilmesini tazammun eden ilişikteki kanun la 
yihası hazırlanmıştır. 

Mezkûr fabrikalara mütedavil sermaye ve dışardan sipariş almak üzere salâhiyet verilmesinin 
mucip sebepleri bilhassa şunlardır : 

Fabrikaların fazla kapasitesinden iktisadi kalkınma hareketlerimizde geniş istifadeler sağlana
caktır. Bu tesisleri kurmak için diğer müesseselerin yapacakları yatırımlardan ve sarf edecekleri 
dövizden iktisat edilecektir. Meselâ Gölcük Deniz Fabrikaları tesislerinden istifade edebüirler^e, İz
mit Kâğıt fabrikalarının ve Kocaeli bölgesindeki sınai müesseselerin döküm ocakları, akü tesisleri, 
oksijen ve asetilen gibi sınai gazlar için gerekli tesislerin ve bâzı hususi tezgâhları temin ve monte 
etmelerine lüzum kalmıyacaktır. 

Bazan büyük bir sınai müessesemiz veya bunun bir ünitesi tek bir parçanın tamir ihtiyacı dola-
yısiyle bütün çalışmasını tadil etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Birçok hallerde buna mâni oluna
caktır. 
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Fabrikaların daha geniş kapasite ile çalışmaları daha çok vatandaşa iş sahası açacağı gibi, harb 

vukuu halinde iş hacımları birkaç misline yükselince Askerî fabrikalarımızda yetişmiş bir işçi küt 
leşi hazır bulunacaktır. 

Fabrikalar millî müdafaa ihtiyaçları dışında iş yapmakla yalnız millî ekonomiye hizmet etmiş 
olmakla kalmayacaklar aynı zamanda kendileri de daha ekonomik çalışabileceklerdir. Zira bu su
retle tesislerin amortisman paylarının ve umumi masrafların bir kısmı mütedavil sermaye işlerin
den elde edilen kârla karşılanacaktır. 

Yukarda arz olunan mülâhazalarla hazırlanan kanun lâyihası 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
da; «Mütedavil sermaye verilen fabrikaların müdürlükleri millî müdafaa hizmetlerini haleldar 
etmemek üzere tesbit edilecek esaslar dairesinde, Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
bütçeli idarelerden, hususi idare ve belediyelerden, İktisadi Devlet Teşekküllerinden ve sermaye
sinin yarısından fazlasına Devletin iştirak ettiği müesseselerden siparişler almaya ve bu sipariş
ler dolayısiyle her türlü ticari muamelelere girişmeye yetkilidir.» denilmektedir. Bu hükümde be
lirtildiği veçhile alınacak siparişlerin, fabrikaların ordu ihtiyaçları için yapacakları görevlerin 
muntazaman ve vaktinde ifa olunmasına halel getirmemesi şarttır. Diğer taraftan hususi şahıs
ların münferit siparişleriyle fabrikanın işgal edilmemesi ve her hangi bir yolsuzluğa meydan veril
memesi için fabrikalara yalnız Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idarelerden, 
hususi idare ve belediyelerden ve Devletin sermaysinin yarısından fazlasına iştirak ettiği müesse
selerden sipariş almak salâhiyeti tanınmıştır. Yalnız seri halinde imal ve istihsal olunan şeylerin; 
(Oksijen, karbondioksit, azot gibi sınai gazlar v.s.) satışı ile Millî Müdafaa Vekâletinin hususi 
müsaadesi bulunan hallerde, hususi şahıslarla da muamelâta girişebilmesi için 4 ncü ve 5 nci fık
ralara istisnai hükümler konulmuştur. 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabrikalardan Millî Müdafaa Vekâletince lüzum gö
rülenlere ceman (5) milyon liraya kadar bu vekâlet bütçesinden mütedavil sermaye tahsis olunur. 
Filhakika Kara Kuvvetleri Kumandanlığına bağlı 14 Ordonat Tamir Fabrikasının ve yukarda 
zikredilen Gölcük, Taşkızak, iskenderun Deniz fabrikalarının ve Hava Kuvvetleri emrindeki 
fabrikaların mütedavil sermaye miktar ve iş kapasitelerine göre verimli surette çalışabilmeleri 
için asgari bir meblâğa ihtiyacolduğu yapılan tetkikler neticesinde anlaşılmış bulunmaktadır. 

Lâyihanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince, fabrikalara verilecek mütedavil sermaye 
1958 malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinden ödenecektir. 

Lâyihanın 2 nci maddesinde, Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin ilgili tertiplerine mütedavil 
sermaye olarak konulan tahsisat iş kapasitesine göre, muhtelif fabrikalar arasında taksim sure
tinin tâyini Millî Müdafaa Vekâletine bırakılmıştır. 

Fabrikaların mütedavil sermaye işlerine mütaallik hesap ve muamelâtında Divanı Muhasebat 
vizesine ve Muhasebei Umumiye Kanununa tâbi tutulması bu müesseselerin kazanç sağlama gay
retlerini tahdidedeceği gibi Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile tahclidedilmeleri de işlerin 
seyyal bir şekilde yürütülmesine mâni olacağı göz Önüne alınarak mütedavil sermaye ile devir 
olunacak muamelelerin Divanı Muhasebat vizesine, Arttırma, Eksiltme ve Muhasebei Umumi
ye kanunları hükümlerine tâbi tutulmamaları 3 ncü madde ile temin edilmiştir. 

Fabrikaların fazla kapasiteleriyle yapabilecekleri işler hakikati halde bu fabrikalara tah
sisi istenilen mütedavil sermaye miktarlarından çok daha yüksek olduğu muhakkak olmakla be
raber, işin başında fabrikalara bu tahsisatın tevdii büyük bir malî külfeti mııcibolduğu gibi 
fabrikaların da daha işin başında bu kadar geniş bit- sahada faaliyete geçemiyeceği sebebiyle, 
kanuna şimdilik (5) milyon liralık bir meblâğ dercedilmiş ve fakat ilerde işlerin genişliyeceği 
göz önüne alınarak lâyihanın 4 ncü maddecinde, mütedavil sermayenin işletilmesinden hâsıl olan 
kârlar, mütedavil sermaye yekûnu (10) milyon liraya baliğ oluncaya kadar bu sermayeye ilâ
ve edileceği ve bu miktar tecavüz edildikten sonra malsandığma teslim ve emvali umum iyeye 
'irat kaydolunacağı derpiş edilmiştir. 

Fabrika müdürlüklerinin zaman zaman ellerindeki mütedavil sermayenin en büyük kısmını 
malzeme ve işe yatırmış olacakları ve böyle bir zamanda kendilerine mühim bir sipariş vâki ol-
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duğu takdirde, bu yeni sipariş için paraya ihtiyaçları olacağı düşünülerek kendilerine banka
lar tarafından kredi açılmasına mezuniyet verilmesi düşünülmüş ve bu husus lâyihanın 5 nci 
maddesinde derpiş edilmiştir. 

Tahsis edildikleri hizmet ve yerlerde kullanıldıktan sonra işe yaramaz hale gelen malzeme ve araç
lardan fabrika ambarlarında mevcut olanların bedeli mukabili mütedavil sermayeye devredilerek, 
mütedavil sermaye hesabından yapılan işlerde kullanılması veya bu hesaptan satılması hususu 
onarım kudretini artırmak maksadiyle lâyihanın 7 nei maddesinde derpiş edilmiştir. 

Lâyihanın 8 - 10 ncu maddelerinde iştfelme masrafları, umumi masraflar ve amortisman pay
ları bakımından mütedavil sermaye ile umumi bütçe arasındaki münasebetler tanzim olunmuş
tur. 

Bugün her üç fabrikanın memur ve işçi kadrosu bütçe imkânlarına bağlı olarak asgari had-
lerde tutulmuştur. Bu personele daha fazla iş yüklejnek imkânsızdır. Bu mütalâa ile fabrika 
genel müdürlüklerine mütedavil sermayede çalışmak üzere hariçten personel temini salâhiyeti 
verilmesi faydalı görülmüştür. Bununla beraber, mütedavil sermaye ile yapılacak işlerin munta
zam bir seviyede fabrikalarımıza intikal edemiyecekleri de düşünülerek görülecek lüzum üzerine 
millî müdafaa personelinin de kısmen mütedavil sermaye işlerinde çalıştırılmalarına cevaz veril
mesi, ancak kendilerine cidden fazla bir külfet yüklenecek olan personele bir miktar tazminat 
verilmesi de göz önünde tutularak her iki Ihusus lâyihanın 6 ncı ve 11 nci maddelerinde derpiş 
edilmiştir. Bilhassa millî müdafaa hizmetleri dışında cazip şartlar bulunarak mesleklerinden ay
rılan yüksek mühendis subaylarımızı tatmin etmek yolunda büyük yardımı dokunacak olan bu 
hususun lâyihaya ithali çok faydalı mütalâa edilmektedir. 

Mütedavil sermayenin işletilmesine, hesap usullerine ve alım satım muamelelerine mütaallik 
hususlar da lâyihanın 12 nci maddesinde tesbit olunmuştur. 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıldığı 13 ncü madde ile tesbit edilmiştir. 

Muvakkat 2 nei madde ile Eskişehir Tayyare Fabrikasına mütaallik muamelelerin bu lâyi
ha muvacehesinde intibakı derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın 14 ve 15 nci maddeleri meriyete ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 7 . VI . 1958 

Esas No: 1/177 
Karar No: 36 

Yüksek Reisliğe 

Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı fab
rikalara mütedavil sermaye tahsisine dair kanun 
lâyihası ilgili Hükümet mümessillerinin de işti
rakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
edildi : 

Kanun lâyihasının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci 
maddeleri mucip sebepleri yerinde mütalâa edi
lerek aynen kabul edilmiştir. 

8 nci madde : Bu kanun lâyihası fabrikala
rın mevcut boş kapasitelerinden iktisadi saha
larda istifadeyi istihdaf etmektedir. Binaen
aleyh esas olan fabrikaların mevcut tesisat, tez
gâh, alât ve edevatından faydalanmaktır. 

Fabrikaların halen mevcut boş kapasitele
rinden şiddetle ihtiyaç duyulan müesseselerin 
geniş siparişlerini bir an önce karşılıyabilmek 
için mütedavil sermayenin mümkün olan süratle 
10 milyon liraya iblâğı' zaruri görülmektedir. 
Bu maksatla amortisman hisselerinin birinci 
safhada mütedavil sermayeye eklenmesi müte
davil sermaye işleri için icabederse bu fondan 
fabrikalara yeni tesisat, tezgâh, alât ve edevat 
temin imkânı verilmesi mucip sebeplerine binaen 
«Mütedavil sermaye işleri, fabrikaların mevcut 
tesisat, tezgâh, alât ve edevatından istifade edi
lerek yapılır. Yapılan iş için kullanılan tesisat. 
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tezgâh, alât ve edevata göre hesaplanan amor
tisman bedeli maliyet fiyatına ilâve edilir. Bu 
suretle hesaplanan amortisman hisseleri, müte-
davil sermayenin 10 milyon liraya iblâğına ka
dar mütedavil sermaye hesabına geçirilir. Bun
dan sonraki amortisman hisseleri malsandıkla-
nna yatırılarak emvali umumiyeye irat kayde
dilir. 

Mütedavil sermaye işleri için lüzumu halin
de, mütedavil sermaye hesabından tesisat, tez
gâh, alât ve edevat tedarik edilebilir.» şeklinde 
tadil edilerek kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Müteferrik işletme masrafları 
tutarlarının da birinci safhada mütedavil ser
maye hesabına geçirilmesi faydalı mütalâa edi
lerek (Yukarıki) kelimesi yerine (8 nci madde), 
ikinci bentte tahakkuk ettirildikten sonra (Mü-, 
tedavil sermayenin 10 milyon liraya iblâğına ka
dar mütedavil sermaye hesabına ve bundan son
rakiler) ilâve edilerek madde tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Lâyihada adı geçen fabrikala

rın memleketin iktisadi sahalarına da semereli 
iş yapabilmesi için mütedavil sermaye işlerinde 
de fiilen çalışacak aylıklı memur ve müstahdem
lere verilecek munzam ücret üzerinden ehemmi
yetle duran encümen munzam ücreti 50 liradan 
500 liraya kadar verilmesi hususunu, 3526 sayılı 
Kanunun tatbikatmdaki verimsizliğinin âmille
rinden birisi olduğunu dikkate alarak uygun 
mütalâa etmiştir. 

Madde 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat madde 1. — Millî Müdafaa emrin

deki Askerî fabrikaların geniş boş kapasiteleri
nin iktisadi sahalara plase edilmesi için 1958 
malî yılı içinde yapmak mecburiyetinde bulun
duğu iptidai madde ve munzam tesisat, tezgâh, 
alât ve edevatı ihtiva eden hazırlık safhasında 1 
nci muvakkat madde de derpiş edilen 200 bin 
liralık bir fonun kifayet etmiyeceği böyleee 1959 
malî yılı içindeki imalâtının sekteye uğrıyacağı 
encümence tebellür etmiş olduğundan bu fonun 
200 bin liradan 500 bin liraya çıkarılmasını, De
niz Kuvvetleri fabrikalarına 400 bin lira, Hava 
Kuvvetleri fabrikalarına 75 bin lira ve Kara 
Kuvvetleri fabrikalarına da 25 bin liraya çıka
rılması uygun görülmüştür. 

Muvakkat madde 2. — Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 14. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni Es. M. Muharriri 

Nevşehir Erzurum 
Z. Üner O. A. Hocagil 

Kâtip 
Kocaeli Elâzığ 

ö. Cebeci C. Dora 
imzada bulunamadı 

Elâzığ İstanbul 
/ . H. Talay N. Ataç 

İstanbul Yozgad 
A. F. Cebesoy t. H. Tunaboylu 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/177 

Karar No. 37 
Yüksek Reisliğe 

25 . IV . 1959 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fab
rikalara mütedavil sermaye tahsisine dair olan 
kanun lâyihası encümenimizde alâkalı vekâlet
ler temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Lâyihanın mucip sebepleri ve Hükümet mü
messilleri tarafından verilen izahat yerinde 
görülmüş ve lâyihanın 1-13 neü maddeleri ile 

muvakkat 2 nci ve 14, 15 nci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Ancak 1958 malî yılı sona ermiş ve 1959 yılı 
bütçesi de kabul edilerek meriyet mevkiine gir
miş olduğundan mevzuubahis fabrikalara lü
zumlu sermayenin temini için Millî Müdafaa 
Vekâleti bütçesinde yapılması icabeden müna
kaleleri tanzim maksadiyle muvakkat birinci 
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madde tadilen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi 

Bursa 
K. Yılmaz 

Kâtip 
Manisa 

S. Akday 

M. M. 
Bursa 

M. Kayalar 

Amasya 
H. Kor ay 

Çorum 
C. Köstekçi 

İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
A. S akman 

Kocaeli 
ö. Cebeci 

Kars 
O. Yeltekin 

Konya 
/ / . Â. Keymen 

Malatya 
[. Z. Tulunay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No: 1/177 
Karar No: 144 

11. VI. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fab
rikalara mütedavil sermaye tahsisine dair Millî 
Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 2 Nisan 1958 tarihli ve 71-708/989 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Mil
lî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbatalariy-
le birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri salahiyetli 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde mufassalan arz 
ve izah edilen mucip sebeplere istinaden Millî Mü
dafaa Vekâletine bağlı kuvvetler emrinde bulu
nan fabrikaların barış zamanında fazla kapasite
lerinin millî sanayimizin gelişmesine yardım ede
cek makina, alât, yedek parça, gemi ve saire gi
bi seri halinde siparişi mümkün işleri yapacak ça
lışmayı sağhyabilmek için bu müesseselere müte
davil sermaye verilmesini temin maksadiyle ih
zar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Millî Müdafaa ve Maliye encümenlerince ba
zı maddeleri tadilen kabul olunan kanun lâyiha
sının şevkini mucip sebepler encümenimizce de 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miş ve lâyihanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri 
Hükümetin teklifi, 8 nci madde Millî Müdafaa 
Encümeninin tadili, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü mad
deler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Encümenince tadilen kabul 
olunan muvakkat birinci madde, (Fabrikalar mü
tedavil sermayesi) adiyle yeniden açılacak 773 
ncü fasla aktarılacak tahsisatın 411 nci faslın 
11 nci (Kara Kuvvetleri) maddesinde tenzil edi
leceği tasrih ve muvakkat 2 nci maddede yazılı 
malî yıl 1960 olarak tashih edilmek ve 14 ncü 
madde şeklen değiştirilmek suretiyle ve lâyihanın 
15 nci maddesi ise Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul olunan kanun lâyihası, Umumi Heye
tin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. Kâtip 
Muğla tzmir Diyarbakır 

N. özsan B. Bilgin M. H. Ünal 
Afyon K. Afyon K. Afyon K. 
R. Çerçel N. Topcuoğlu M. Â. Ülgen 
Antalya Bolu Çorum 

K. Akmanlar S. Bilir H. Bulgurlu 
Çorum Denizli Diyarbakır 

Y. Gürsel A. R. Karaca H. Turgut 
Eskişehir İsparta istanbul 

M. Başkurt T. Tığlı N. Kırsan 
istanbul tzmir Kastamonu 

İV. İV. Yücel D. Akbel M. Islâmoğlu 
Nevşehir Rize Sinob 
N. önder H. Agun ö. özen 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
/. Şener T. Alpay H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabri- Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı fabri
kalara mütedavil sermaye tahsisine dair lalara mütedavil sermaye tahsisine dair kanun 

kanun lâyihoM lâyihası 

MAX>DE 1 . - - K a r a , Deniz ve Hava Kuvvet- MADDE 1. — Hükümet teklifimi) 1 ııei 
lerine bağlı fabrikalardan Millî Müdafaa Ve- maddesi aynen kabul edilmiştir. 
kâletinee lüzum görülenlere ceman (5) milyon 
liraya kadar bu Vekâlet bütçesinden mütedavil 
sermaye tahsis olunur. 

Bu mütedavil sermaye, Millî Müdafaa Ve
kâleti bütçesinde açılacak ıbir fasıldan ödenir. 

Mütedavil sermaye verilen fabrikaların mü
dürlükleri; millî müdafaa hizmetlerini haleldar 
etmemek üzere tesbit edilecek esaslar dairesin
de, Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
bütçeli idarelerden, hususi idare ve belediye
lerden, İktisadi Devlet Teşekküllerinden ve ser
mayesinin yarısından fazlasına Devletin igti-
ra!k ettiği müesseselerden siparişler almaya ve 
bu siparişler dolayısiyle her türlü ticari mua
melelere girişmeye yetkilidir. 

Mütedavil sermaye hesabından seri halin
de çok miktarda imal ve istihsal olunan eşya 
yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara top
tan satılabilir. 

Yukardaki 4 ncü fıkranın şümulü dışında 
kalan işlerde; hakiki ve hükmi şahısların üçün
cü fıkraya dâhil olmıyan siparişleri, Millî Mü
dafaa Vekâletinden mahsus bir müsaade alın
dığı takdirde kabul edilebilir. 

MADDE 2. — Millî Müdafaa Vekâleti büt
çesinin ilgili tertiplerine mütedavil sermaye 
için konulan tahsisat, lüzum görülen fabrikala
ra mezkûr Vekâletçe ihtiyaç nispetinde tevzi 
olunur. 

MADDE 3. — Mütedavil sermaye muamele
leri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale Ka
nunu hükümlerine ve Divanı Muhasebatın vi
zesine tâbi değildir. Ancak, mütedavil serma
ye ile yapılan işlerden mütevellit irat ve mas
raflar için malî yılın hitamından itibaren ni
hayet dört ay içinde bir bilanço tanzim edile
rek Divanı Muhasebata ve Maliye Vekâletine 
tevdi olunur. Bu bilançolar, Divanı Muhase
batça ve Maliye Vekâletince muvakkaten tâ
yin edilecek mütehassıs murakıpler tarafından 
kayıtlara ve evrakı müsfoiteye tatbik edilmek 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabri
kalara mütedavil sermaye tahsisine dair Kanun 

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

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

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı fabri
kalara mütedavil sermaye tahsisine dair kanun 

lâyihası 

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

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

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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suretiyle nihayet bir ay içinde tetkik edilir. 
Neticeye göre düzenlenecek raporlar bilanço ve 
evrakı müsbiteleriyle birlikte Divanı Muhase
bata verilir. 

MADDE 4. — Mütedavil sermayelerin işle
tilmesinden hâsıl olan kârlar, mütedavil serma
ye yekûnu (10) milyon liraya baliğ oluncaya 
kadar bu sermayeye ilâve edilir. Bu miktara ba
liğ olduktan sonra artanı mal sandığına teslim 
ve emvali umumiyeye irat kaydolunur. 

MADDE 5. — Kara, Deniz ve Hava kuvvet
lerine bağlı fabrika müdürlükleri; mütedavil 
sermaye işlerinin tedviri için miktarı icra Ve
killeri Heyetince tesbit edilecek hadler dâhilin
de millî banka ve müesseselerden kredi almaya 
ve bu bankalar nezdinde borçlu hesap açtırmaya 
mezundur. 

MADDE 6. — Fabrikaların esas kadroların-
daki işçiler mütedavil sermaye işlerinde çalıştı
rıldıkları takdirde bunların çalışma saatlerine 
ait ücret ve primlerle mütedavil sermaye işleri 
için esas kadroya ilâveten alınacak işçilere yapı
lacak her türlü tediyeler ve masraflar mütedavil 
sermayeden ödenir. 

MADDE 7. — Tahsis edildikleri hizmet ve 
yerlerde kullanıldıktan sonra işe yaramaz hale 
gelen malzeme ve araçlardan fabrika ambarla
rında mevcudolanların mütedavil sermayeye be
deli mukabilinde devredilerek mütedavil serma
ye hesabından yapılan işlerde kullanılması veya 
bu hesaptan satılması caizdir. 

Mütedavil sermayeye devredilecek eşyanın 
değerleri mahallin en büyük mal memuru veya 
tevkil edeceği kimse ile biri fabrikalardan olmak 
üzere fabrikanın bağlı bulunduğu kuvvet ku
mandanlığının tavzif edeceği iki mütehassıstan 
mürekkep üç kişilik bir heyet tarafından günün 
piyasa rayiçlerine göre tesbit edilir. 

MADDE 8. — Mütedavil sermaye işleri, lü
zumu halinde fabrikaların mevcut tesisat, tez
gâh, alât ve edevatından istifade edilerek yapı
labilir. Bu takdirde yapılan iş için kullanılan 
tesisat, tezgâh, alât ve edevata göre hesaplanan 
amortisman bedeli maliyet fiyatına ilâve edilir. 
Bu suretle hesaplanacak amortisman hisseleri 

( S . Saj 

M. M. E. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -— Hükümet teklifinin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —- Hükümet teklifinin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümet teklifinin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Mütedavil sermaye işlen, 
fabrikaların mevcut tesisat, tezgâh, alât ve ede
vatından istifade edilerek yapılır. Yapılan iş 
için kullanılan tesisat, tezgâh, alât ve edevata 
göre hesaplanan amortisman bedeli maliyet fi
yatına ilâve edilir. Bu suretle hesaplanan amor
tisman hisseleri, mütedavil sermayenin 10 mil-
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Mal. E. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
n e n kabul edilmiştir. 

B. E. 

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

MADDE 5. — Lâyihanın 5 nci maddesi ay-
I 

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Müdafaa Encümeninin 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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sene nihayetinde mütedavil sermaye hesabından 
malsandıklarma yatırılarak emvali umumiyeye 
irat kaydedilir. 

MADDE 9. — Mütedavil 'sermaye dişilerine 
aidolup yukardaki maddede yazılı olnııyan iş
letme masrafları, umumi 'bütçe işlerinden 'ayrıl
mak (kabil olduğu takdirde, mütedavil sermaye 
hesabından ödenir. 

Bu ayırmanın kabil olmadığı hallerde bu 
nevi %1'ötim'e masrafları bidayette umumi bütçe
den verilmekle beraJber bilâhara mütedavil ser
maye hesabından yapılan işlere mulkabil masraf
lardan bir hisse hesap ve tahakkuk ettirilerek 
ımüıtedavil ;sermayeee malsandıklarma yatırılır 
ve emvali umumiyeye irat [kaydolunur. 

MADDE 10. — Mütedavil ıserımaye işleri için 
fabrika müdürlükleri merkez teşkilâtına ait ma
aşlarla ücretlerden ve idare masraflarından his
se ayrılmaz. Ancak muhtelif tekriilk bürolarda, 
atölyelerde veya lâlboratuvarlarda yapılan müte
davil sermaye işleri için yalnız işin yapıldığı 
teknik büro, atelye veya lâboratuvara ait teş
kilât ve idare masraflarından nispî bir hisse 
hesap ve mütedavil sermaye işlerinin im aliye t 
fiyatına ilâve edilir ve bu hisseler tutarı sene 
nihayetinde mütedavil sermaye hesabından mal-
sandıklarına yatırılır. 

MADDE 11. — Mütedavil sermaye işlerini 
yürütmek için tertiplenecek kadrolara ait 'hiz
metler Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri (kuman
danlıkları kadrolarmdaki personele ve Maliye 
teşkilâtına dâhil memurlara ek ıgürev olarak ve
rildiği takdirde kendilerine döner sermayeli işin 
gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 
300 liraya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 12. — Mütedavil sermayenin işletil
mesine, hesap usullerine, alım ve satım muame
lelerine ait hesaplar Maliye ve Millî Müdafaa 
ıVekâletlerince müştereken teslbit tolunur. 

M. M. E. 

yon liraya iblâğına kadar mütedavil sermaye^ 
hesabına geçirilir. Bundan sonraki amortisman' 
hisseleri anal sandıklarına yatırılarak emvali 
umumiyeye irat kaydedilir. 

Mütedavil sermaye işleri için, lüzumu ha
linde, mütedavil sermaye hesabından tesisat,. 
tezgâh, alât ve edevat tedarik edilebilir. 

MADDE 9. — Mütedavil sermaye işlerine 
aidolup 8 nci maddede yazılı olmıyan işletme-
masrafları, umumi bütçe işlerinden ayırmak 
kabil olduğu takdirde, mütedavil sermaye he
sabından ödenir. Bu ayırmanın kabil olmadığı 
hallerde bu nevi işletme masraftan bidayette -
umumi bütçeden verilmekle beraber bilâhara 
mütedavil sermaye hesabından yapılan işlere 
mukabil masraflardan bir hisse Ihesap ve ta
hakkuk ettirilerek mütedavil sermayenin 10' 
milyon liraya iblâğına kadar mütedavil ser
maye hesabına ve bundan sonrakiler müteda
vil sermayece mal sandıklarına yatırılır ve em
vali umumiyeye irat kaydolunur. 

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 10 ncız. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE II. — Mütedavil sermaye ile çalı
şan fabrikalarda ve bunların merkez teşkilâ
tında plânlama, işletme ve teknik muhasebe
de, aynı zamanda mütedavil sermaye işlerinde 
fiilen çalışan aylıklı memur ve müstahdemle
re, mütedavil sermaye gelirinden ödenmek üze
re, 50 liradan 500 liraya kadar munzam aylık 
ücret verilir. 

MADDE 12. — Hükümet teklifinin 12 nel 
maddesi aynen kabul edilmiştir.. 
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Mal. E. 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Lâyihanın 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Lâyihanın 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Lâyihanın 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 18. — Kayseri ve Es.kiselh.ir Tayyare 
fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hak
kındaki 28 Haziran 1938 tarihli ve 3526 sayılı 
Kamın yürürlükten kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1958 yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa (bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin İMillî Müdafaa Vekâleti kısmının 
'(4T1 ncî iharb malzemesi, teçhizat ve tahkimat 
umumi masrafları) faslından 200 000 lira dü
şülerek (A/2) işaretli cetvelin aynı vekâlet (kıs
mının sonunda (Ea'brikalar imüt-edavil sermaye
si) adiyle yeniden açılan 773 ncü faslın 11 nci 
«Kara Kuvvetleri» (maddesine 10 000, 12 nci 
«Hava Kuvvetleri» maddesine 10 000 ve 13 ncü 
«Deniz Kuvvetleri» 'maddesine 180 000. lira fev
kalâde talhsisat olarak aktarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2. - 3526 saydı Ka-̂  
nun hükümleri dairesinde tesis olunan Kayseri 
ve Eskişehir Tayyare fabrikaları mütedavil ser
mayelerine ait muameleler Kayseri ve Eskişehir 
Hava İkmal merkezleri G-enel müdürlüklerince 
1958 malî yılı başından itibaren bu kanun hü
kümleri dairesinde yürütülür. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri 
meriyete girer. 

tarihinde 

MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

25 . V i n . 1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Devlet Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

M. M. E. 

MADDE 13. — Hükümet teklifinin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1958 yılı Mııva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l ) işaretli 
cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kısmının (41.1 
nci harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umumi 
masrafları) faslından 500 000 lira düşülerek 
(A/2) işaretli cetvelin aynı Vekâlet kısmının so
nunda (fabrikalar mütedavil sermayesi) adiyle 
yeniden açılan 773 ncü faslın 11 nci «Kara Kuv
vetleri» maddesine 25 000, 1.2 nci «Hava Kuv
vetleri» maddesine 75 000 ve 13 ncü «Deniz Kuv
vetleri» maddesine 400 000 lira fevkalâde tahsisat 
olarak aktarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümet tekli
finin muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Hükümet teklifinin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümet teklifinin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua: Vekili 
Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökrtıen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
Bas. • Yay. ve Turz. Vekili 

S. Yırcalı 

Ticaret Vekili 
ve Sanayi V. V. 

A. Aker 
Güm. ve înh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

F. Uçaner 
Sanayi Vekili 

îmar Vekili 
M. Berk 
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Mal. E. 

MADDE 13. — Lâyihanın 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1959 Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kısmının (411 
nci Harb malzemesi teçhizat ve tahkimat umum 
masrafları) faslından 200 000 lira düşülerek 
(A/2) işaretli cetvelin aynı vekâlet kısmının 
sonunda (Fabrikalar mütedavil sermayesi) adiy
le yeniden açılan 773 ncü faslın 11 nci (Kara 
Kuvvetleri) maddesine 10 000,12 nci (Hava Kuv
vetleri) maddesine 10 000 ve 13 ncü (Deniz 
Kuvvetleri) maddesine 180 000 lira fevkalâde 
tahsisat olarak aktarılmıştır. 

x MUVAKKAT MADDE 2. — Lâyihanın 2 
nci muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Lâyihanın 14 ncü rmddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Lâyihanın 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 13. —• Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kısmı
nın (411 nci harb malzemesi, teçhizat ve tahki
mat umumi masrafları) faslının 11 nci kara 
kuvvetleri maddesinden (500 000) lira düşüle
rek (A/2) işaretli cetvelin aynı vekâlet kısmı
nın sonunda; (Fabrikalar mütedavil sermayesi) 
adiyle yeniden açılan 773 ncü faslın 11 nci; 
«Kara Kuvvetleri» maddesine 25 000, 12 nci; 
«Hava Kuvvetleri» maddesine 75 000 ve 13 ncü; 
«Deniz Kuvvetleri» maddesine 400 000 lira fev
kalâde tahsisat olarak aktarılabilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 3526 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde tesis olunan Kayseri 
ve Eskişehir Tayyare fabrikaları mütedavil ser
mayelerine ait muameleler Kayseri ve Eskişehir 
Hava İkmal Merkezleri Genel Müdürlüklerince 
1960 malî yılı başından itibaren bu kanun hü
kümleri dairesinde yürütülür. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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