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SAYISI :

İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi
Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım, içişleri ve Adalet komisyonları raporları ( 2 / 2 5 3 )
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Ankara, 11 . VI . 1951

T. B. M. Meclisi Yüksok Başkanlığına
4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun dördüncü maddesine bir
fıkra eklenmesine mütedair kanun teklifimizi gerekçesi ile birlikte sunar, gereğinin yapılmasını
saygılarımızla rica ederiz.
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
II. E. Adıvar
A. Tekön
A. Başman
O. Baban
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
O. Kapanı
N. Incekara
8. Giz
M. Aldemir
İzmir Milletvekili
İzmir Milletvekili
Tokad Milletvekili
Vasfi Menie§
T.. Gür er ek
U.ökeren

v

GEREKÇE

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması halandaki Kanunun dördüncü maddesinde koruma
heyeti üyelerinin belediye meclisleri tarafından dört sene için seçilecekleri tasrih edilmiş ise de, ken
di hizmet müddetleri de dört sene olan belediye meclislerinin yenilenmeleri halinde koruma heyet
lerinin durumları hakkında bir hüküm konulmamıştır. Her iki heyetin hizmet müddetlerinin dörder sene
olması ve koruma heyeti üyelerinin belediye meclisleri tarafından seçilmesi esasına göre koruma
heyetlerinin de yenilenen belediye meclisleri tarafından yeniden seçilmesi hukuki bir icap olduğu
meydandadır. Bu cihetin kanunda tasrih edilmemiş olması bu icabın kanun vâzıınce tabiî görül
müş olmasına hamledilebilir. Ancak 4081 numaralı Kanun neşri belediye seçimlerinin yapıldığı za
mana rastgelmemiş bulunması meclis seçimleri ile, koruma heyeti seçimleri arasında bir zaman ayrı
lığı husulüne sebep olmuştur. Bu durumun neticesi olarak geçen yıl içinde bütün belediye meclisleri
yeni seçimlerle yenilendiği halde Çiftçi Mallarını Kuruma heyetleri yeniden seçilmediğinden eski
meclislerin seçtiği heyetler vazifelerinde kalmışlardır. 4081 numaralı Kanunun ruhuna aykırı olan
bu durum, hassaten yeni Belediye Seçimi Kanunu ile belediye meclislerinin tamamen yeni ve demok
ratik esaslara göre teşekkül etmelerinden sonra yeni Seçim Kanununun ruhuna da aykırıdır. Tek
lif edilen tasarı ile bu çifte aykırılığın izalesi maksadiyle istihdaf edilmiştir.
i
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izmir Milletvekili
it'Başman

İzmir Milletvekili
Tank Gürerk
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Tarım Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tarım Komisyonu
Esas No. 2/253
Karar No. 23

19 . VII. 1951

Yüksek Başkanlığa
4081 Numaralı Çiftçi Mallarım Koruma Ka
nununun dördüncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İzmir Milletvekili Sayın Halide
Edib Adıvar ile on arkadaşının kanun teklifi
komisyonumuzca alâkalı Bakanlıklar temsilci
leri ve teklif sahiplerinin huzuriyle tetkik ve
müzakere edildi.
Teklif sahiplerinin gerekçelerinde izah ey
ledikleri gibi belediye meclisleri üyeleri ile ti
caret ve ziraat odaları idare kurullarının müş
terek toplantılarında seçimleri yapılan koruma
meclisi üyeleri ile koruma heyeti üyelerinin bu
meclise niyabeten vazife gördükleri tabiî bulun
makla belediye seçimlerinin yenilenmesi takdi
rinde adı geçen kurulların da yenilenmesi ko
misyonca tabiî mütalâa olunarak belediye se
çimlerini takiben bu kurul seçimlerinin de ye
nilenmesini istihdaf eden bu kanun teklifi ko
misyonumuzca uygun görüldü.
Ancak : Teklifte (koruma heyeti) tâbirinin
esas kanunda (koruma meclisi) olarak kayde
dilmesi göz önünde bulundurularak (heyeti)
kelimesinin yerine (meclisi) kelimesinin konul
ması ve teklifte (murakabe heyeti) hakkında
bir kayda işaret edilmediğinden bunun da se
çiminin temini maksadiyle metne ilâvesi uygun
görülmüştür.
Geçici maddede ise : (Bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren bir ay zarfında çiftçi malla
rını koruma heyetleri yeniden seçilir) cümle
sinin (bu kanunun neşri tarihinden itibaren
bir ay zarfında son belediye seçimlerinden son

ra seçim yapmamış olan mevcut çiftçi malları
nı koruma meclisi ve murakabe heyetleri yeni
den seçilir) şekline getirilmesi daha uygun gö
rülmüştür.
Bu mucip sebeplerle komisyon üyelerinin
ittif akiyle teklif aşağıda yazılı olduğu şekilde
komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince İçişleri Kamisy onuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tarım K. Başkam
Bu rapor Sözcüsü
Manisa
Manisa
Sudi Mıhcıoğlu
Sudi Mıhcıoığlu
Kâtip
Afyon K.
Antalya
Bolu
8. 'Torfiili.
A. Tehelioğlu
M. Dayıoğlu
Bursa
Çankırı
Bursa
S. Karacabey
K. Atakurt
8. Herkmen
Elâzığ
Erzurum
Gazianteb
8. Ergene
S. Erduman
S. Ünlü
İmzada bulunamadı
Giresun
Hatay
İçel
A. N. Duyduk
T. Sökmen
8. İnankur
İzmir
Kastamonu
Kayseri
M. Aldemir .M. Â. Mühto
E. Develioğlu
Kayseri
Kırklareli
M. Özdemir
F. Filiz
İmzada bulunamadı
Kocaeli
Konya
S. Kalemcioğlu
A. Çilingir
İmzada bulunanı adı
Konya
Niğde
Seyhan
A, R, Ercan
F, Kö§keroğlu
T. Coşkun
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İçişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
İçişleri Komisyonu
Esas No. 2/253
Karar No. 58

2 .VIII

. 1951

Yüksek Başkanlığa
izmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve on
arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ve
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi, Yüksek Başkanlıkça komisyonu
muza havale buyurulmakla Hükümet temsilci
leri ve teklif sahiplerinin iştirakleriyle görü
şüldü.
Teklif sahiplerinden îzmir Milletvekili Avni
Başman, yazılı gerekçeyi izahla kanun teklifi
nin kabulünü ve koruma meclisleri meselesinin
hallini istedi.
Birçok tartışmaları mucip olan müzakere
sonunda:
Teklifin, memleket ihtiyacını göz önünde
bulundurarak hazırlanmadığını, daha ziyade
hissi bir tesir altında kaleme alındığını göz
önünde bulunduran komisyon çoğunluğu, ka
nun teklifini bugünkü hukuk prensiplerine de
aykırı bulmuştur.
Esasen komisyonumuza havale buyurulan
«Köy Kanunu» ve «Belediye Kanunu tasarıları
nın» bugünkü ihtiyaçları karşılıyacak hüküm

leri ihtiva ettiğini hazara alan komisyonumuz
teklifin -reddine çoğunlukla karar vermiştir.
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa • su
nulur.
İçişleri Ko. Başkanı
Kırklareli
F. Üstün

Başkan V.
Bursa
Muhalifim
N. Yılmaz

Kâtip
Sözcü
Balıkesir
Amasya
Zonguldak
S. Başkan
K. Eren
A. Yurdabayrak
Çoruh
Balıkesir
Bursa
Z. Ural,
A. E rozan
Muhalifim
M-, Tuncay
Manisa
İsparta
Elâzığ ,
F
.İlker
T, Tola
A. Demirtaş
Ordu
'Trabzon '..
H. Şarlan
Il.OrJıon
imzada bulunmadı.
ürfa
U. K. Timüroğlu

Adalet Komisyonu raporu
'saarosssj

T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 2/253
Karar No. 8

10. XII. 1951

Yüksek Başkanlığa
İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve
10 arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması
hakmdaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra
ve bu kanuna (geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifi komisyonumuza havale edil
mekle teklif sahiplerinden İzmir Milletvekili
Avni Başman ve Tarım Bakanlığı temsilcisi ha
zır olduğu halde incelendi.

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde (koru
ma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat
odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiy
le toplanan belediye meclisi tarafından ıgizli
reyle ve dört sene müddetle intahap olunurlar.)
denilmektedir.
Yapılan kanun teklifinde ise kendi hizmet
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- 4 müddetleri dört sene olan belediye meclisleri
nin yenilenmesi halinde koruma meclislerini
seçen ve ekseriyeti belediye meclisi azalarından
olan belediye meteliklerinin kendi kanunları ge
reğince dört senelik müddeti bitirmeden yeni
lenmeleri halinde çiftçi mallarını koruma mec
lislerinin de yeniden seçilmesi gayesini istihdaf
etmekte olup, kanunu teklif eden milletvekil
lerinin de gerekçelerinde izah edildiği veçhile
4081 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki dört
senelik müddetin esasen dört senelik devre için
seçilen belediye meclislerinin faaliyeti ile mu
vazi olması düşüncesiyle kabul edilmiş ol
duğu, ancak normal dört senelik müddeti bi
tirmeden vazifelerinden ayrılan belediye meclisleri
nin intihaplarının yenilenmesi halinde, kendile
rini seçen heyetin durumu ve vazifeleri itibariyle
çok sıkı alâka ve rabıtaları olan çiftçi mallarını
koruma meclislerinin durumu kanunda boş ola
rak bırakılmış olduğu ve yapılan kanun teklifi
nin de 4081 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki
bu boşluğu dolduracağı kanaat ve neticesine va
rılmış olduğundan teklifin (Koruma heyeti) tâ
birinin Tarım Komisyonunca kabul edilen (Ko
ruma meclisi) şeklinde ve yine aynı esbabı mucibeye dayanılarak teklifte yer almış bulunan ge
çici maddenin de (Bu kanunun neşri tarihinden
itibaren bir ay zarfında çiftçi mallarını koruma
hey etleri yeniden seçilir) ibaresi yerine Tarım
Komisyonunca kabul edilen (Bu kanunun neşri
tarihinden itibaren bir ay zarfında son belediye
seçimlerinden sonra seçim yapmamış olan mevcut
çiftçi mallarını koruma meclisi ve murakabe he

yetleri yeniden seçilir) şeklinde ve Tarım Komis
yonunca yapılan tadilât seldi ile kanun teklifi
nin kabulüne Hükümet mümessili, Tarım Bakan
lığı Birinci Hukuk Müşaviri Avni Givdanın da
muvafakati inzimam etmiş olmakla mevcut üye
lerden Çoruh Milletvekili Mesut Güney ve Kars
Milletvekili Abbas Çetin'in muhalefeti ve İstan
bul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli'nin müs
tenkif durumu karşısında ekseriyetle karar ve
rilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedümek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sözcü
İzmir
Manisa
H. Özyörüh
§. Erg%n ...
•
Kâtip
'....'."
Balıkesir
Amasya
Ankara
V. Asena
/. Olgaç
O. T. tltelcin
İmzada bulunmadı
' Ankara
;
Çoruh
Edirne
O. Ş. Çiçekdağ Muhalifim M. Enginün
\ M. Güney
Erzurum
İstanbul
İstanbul
• E.JCaran
Müstenkifim A. Moshos
F. II. Demirelli
Kars
Konya
Konya
Muhalifim
II. Ay diner
M.'Obuz
A. Çetin
Kütahya
Siird
S. S. 'Nasuhoglu
S. Türhdoğan
Sivas
Yozgad
N. Ertürh
N. Ü. Alçılı
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B İZMİR MİLLETVEKİLİ HALİDE EDÎB ADI- I
VAR VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ

TARIM KOMİSYONUNUN D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş İ

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması hak
kındaki ' Kanunun 4 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun tasarısı

4081 numaralı Çiftçi Mallarının Korunması Mkkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi

MADDE 1. — 4081 numaralı Çiftçi Malları
nın Korunması haldandaki Kanunun dördüncü
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Belediye meclisinin her yenilenmesinde çift
çi mallarını koruma heyeti üyeleri, yukarıki
bentte bildirilen usule göre, yeniden seçilir.

MADDE 1. — 4081 numaralı Çiftçi Malla
rının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Belediye meclislerinin her yenilenmesinde
çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile
murakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bil
dirilen usule göre yeniden seçilirler.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay zarfında mevcut çiftçi
mallan koruma heyetleri yeniden seçilir.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay zarfında son belediye
seçimlerinden sonra seçimi yapılmamış olan
mevcut çiftçi mallarını koruma meclisi ve mu
rakabe heyetleri yeniden seçilirler.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. —* Bu kanunu Tarım, İçişleri
MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yü
| ve Adalet bakanları yürütür.
rütür.
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