
DEVRE : VI CÎLT :20 IÇTÎMA : 2 

T B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yetmiş altıncı inikat 
8 - VIII - 194 L Cuma 

« • » 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 66 
2 — Havale edilen evrak 66 
3 — Müzakere edilen maddeler 67 

1 — Mardin mebusu Edib Erginin, Memurin 
muhakemat kanunu hükümlerine nazaran hangi 
vazife sahiplerinin Memurin muhakematı hü
kümlerine tâbi tutulacaklarının tefsiri hak
kında takriri ve Adliye ve Dahiliye encümen
leri mazbataları (4/27) 67:76 

2 — Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 
kanun lâyihası ve Nafia, Maliye, Bütçe ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (1/644) 76:80,87:90 

3 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Maliye encümenleri maz-

S&yıfe 
hataları (1/657) 80:81 

4 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar 
bir kısım subaylara ve seferde bütün subay
larla askerî memurlara elbise, kaput ve çizme 
verilmesi hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı ka
nunların değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/661) 81 

5 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Bütçe ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/293) 81 

6 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 
lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın su
reti teminine dair olan 3483 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Nafia encümen
leri mazbataları (1/662) 82:87,90:93 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Asker ailelerine yapılacak yardım hakkındaki 
kanun lâyihasının muvakkat bir encümende tetkiki 
kararlaştırıldıktan sonra 

Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihasının bi
rinci müzakeresi icra edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili 

hakkında kanun lâyihası (1/668) (Millî Müdafaa 
encümenine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna ek 8888 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvel ile Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmında tadi
lât yapılmasına dair kanun lâyihası (1/669) (Büt
çe encümenine) 

3 —İnhisarlar Umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 36 500 OÜO liraya iblâğı hakkında kanun 
lâyihası (1/670) (Bütçe encümenine) 

4 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçe
sine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/672) (Bütçe encümenine) 

5 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübade
lelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî An
laşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü madde
sinde tayin edilmiş olan müddetin iki ay daha uza
tılması hakkında teati olunan notaların tasdikma 
dair kanun lâyihası (1/671) (Hariciye ve iktisat 
encümenlerine) 

Tezkereler 
6 — Nafia vekâleti 1939 malî yılı ayniyat hesabı 

katisinin gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/395) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
7 — Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında 

kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/664) (Ruznameye) 

8 — Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/668) (Ruznameye) 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Bingöl Çanakkale 

Refet Canıtez Necmeddin Sahir Ziya Gevher Etili 

9 — Devet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki 8656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/658) 
(Ruznameye) 

10 — Ereğli kömür havzasındaki ocakların Dev
letçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun 
8 ııci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye, Adliye, Bütçe ve İktisat encümenleri maz
bataları (3/879) (Ruznameye) 

11 -— Harp dolayisile karadan, denizden ve hava
dan memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/0(55) (Ruznameye) 

12 — Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/488) 
(Ruznameye) 

13 —• İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 86 500 000 liraya iblâğı hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/670) (Ruz
nameye) 

14 — Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/666) (Ruzna
meye) 

15 -— Örfî idare kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/583) 
(Ruznameye) 

16 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkında
ki kanunun 3998 sayılı kanunla değiştirilen 8 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/0(57) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B I R I N C I C E L S E 

KÂTİPLER 

Açılma saati: 15 
REİS — Şemsettin Günaltay 

Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 
^ • f c 

REİS — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Mardin mebusu Edil) Erginin, Memu
rin muhakemat kanunu hükümlerine nazaran 
hangi vazife sahiplerinin memurin muhakematı 
hükümlerine tâbi tutulacaklarının tefsiri hak
kında takriri ve Adliye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (4/27) [1] 

(Dahiliye encümeni mazbatası okundu) 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN ( Zon

guldak ) — Temyiz mahkemesi kır, çarşı ve ma-
hallât bekçileri hakkında bir tevhidi içtihat ka
rarı ittihaz etmiştir. Yüksek Heyetlerince de 
malûmdur ki tevhidi içtihat kararları, bütün 
temyiz dairelerinin aza ve reisleri, başmüddeiu-
mumî ve baş reisin iştirakile ittihaz edilir. Yani 
denilebilir ki adlî kararların en yüksek hüviyeti 
bu heyette tebarüz eder; ve üçte iki gibi bir ek
seriyetin mevcudiyeti şart gösterilmiştir. 

İdam kararları dahi üç kişi ile verilirken 
tevhidi içtihat kararlarına bu derece mühim bir 
ehemmiyet atfedilmiş olmasının sebebi bir tef
sir, kazaî bir tefsir mahiyetini iktisap etmiş ol
malarından mütevellittir. Bittabi bu garantiler 
olmakla beraber yani en yüksek hâkimlerden te
şekkül eden bir heyette verilen karar da nihayet 
beşerî bir karardır ve meseleyi tefsir tarikile hal
letmek bittabi faydalı olabilir. Ancak bu kararla
rı, lâyık olduğu ehemmiyetle tetkik etmek lâ
zımdır. Mazbata muharriri arkadaşımızın bunun 
sebeplerini tafsil etmiş olması bu itibarla yerin
dedir. Müsaade buyurursanız biz de Adliye en
cümeninin noktai nazarmı teşrih ve tahlil ede
lim. Yüksek Heyetin hangi noktai nazarı doğru 
bulduğunu tesbit fırsatını vermiş oluruz. 

Muhterem mazbata muharriri arkadaşım ay
ni zamanda tefsir teklifinin sahibidir. Bize tevdi 
ettikleri tefsir talebinde iki esasa istinat etmek
te idiler. Diyorlar ki: Mahalle ve kır bekçilerinin 
memurin muhakemat kanununa tâbi tutulma
malın hususunda verilen içtihadı ben doğru bul
muyorum. İki sebepten dolayı: Birincisi; tev
hidi içtihat kararlarının mesnetlerinden birini 
teşkil eden şu mülâhazaya, bekçiler, memu
rin kanunu hükümlerine tâbi değildir ki, me
murin muhakemat kanunu hükümlerine tâbi 

[1] 253 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

tutulsun mülâhazasına iştirak etmiyorum. Çün
kü; belediye memurları da memurin kanunu 
hükümlerine dahil olmamalarına rağmen memu
rin muhakemat kanunu hükümlerinden istifade 
ederler. Bu hususu biz encümende tedkik ettik 
Hakikaten belediye memurları memurin kanunu 
hükümlerine tâbi değildir. Bunu düşünen vazn 
kanun sonradan belediye kanununun 102 nci 
maddesinde bunları dahi şümulüne almak için 
memurin muhakemat kanununun hükümlerine 
tâbidir, şeklinde bir hüküm koymuştur. Der 
mek ki bunlar da aslında ona tâbi bulunmamış 
olsalardı ayrıca tasrihe vazıı kanun lüzum gör
mezdi. Nitekim diğer kanunlar da bunu tasrih 
etmemiştir. 

Mazbata muharriri bunu şu suretle izah edi
yor ve diyorlar ki, memurin kanununa tâbi ol
mayanlar dahi memurin muhakemat kanununa 
tâbi olabilirler. Halbuki bu ancak nyrı bir hü
kümle temin edilebilir. Bazı esbaptan dolayı 
vazıı kanun bunların diğer memurlara da teş
milinde bir fayda görürse bu onun en açık ve 
en tabiî bir hakkıdır. Bu bakımdan arkadaşı
mın bu delili tevhidi içtihat kararının mesne
dini hiç bir veçhile cerhedemez. İstinat ettik
leri ikinci nokta kır, mahallât ve çarşı bekçileri 
hakkındaki kanunun ibaresidir. Kır bekçileri 
hakkındaki madde der ki: (Kır bekçileri jan
darma zabitlerinin tahtı nezaretinde olup jan
darma efradı derecesinde zabrtai mania ve ad
liye vazifesile mükelleftir). İfade gayet açık
tır. Bir vazife tahmil etmektedir. Bu vazife 
tahmilinden sonra bekçilerin de istisnaî bir 
usule tâbi tutulması icap etse idi kezalik bunun 
da ayrıca zikri tasrih edilmesi zaruridi. Şimdi 
arkadaşım diyebilir ki, peki, polisler bundan 
istifade eder de niçin bekçiler istifade etmesin? 
Bu tefsirle değil, kanunun tedvini sırasında 
halledilebilir. Kaldı ki kanunun tedvini sıra
sında bunun konulmasnr>n sebebi vardır. Bek
çilerin ne gibi şerait dahilinde istihdam edildik
leri malûmdur. Gerek disiplin ve gerek yetişme 
bakımından zabıta memurlarının haiz oldukları 
şeraiti haiz olmadıkları aşikârdır. Bu itibarla 
bunlara zabıta memurlannınkinden ayrı bir mu
amele tatbikına imkân vardır. 
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Sonra, çarşı ve mahallât bekçileri hakkında

ki kanunun maddesi şudur: (Bekçiler zabıtaima
nia ve adliye vazifelerini ifa sırasında polisin 
malik olduğu hukuk ve salâhiyeti haizdirler ...) 
Bu madde de sarihtir; maddede deniliyor ki, 
«Zabıtai mania ve adliyenin vazifesinde ona 
muavenetle mükellef ve işbu vazifeyi ifa sıra
sında...» buraya bilhassa nazarı dikkatinizi celbe-
derim, «ifa sırasında» ibaresinin manası muayyen. 

Bu itibarla umumî usulden ayrılmaları
nı bu dahi istilzam etmez. Muhterem arkadaşım 
mazbatalarında diyorlar ki: - Aynen okuyorum -
Adliye encümeni mazbatasında «zabıtai mania 
ve adliye vazifelerini ifa sırasında suçluları ya
kalamak, lüzumunda silâh kullanmak, suçun 
izlerini ve delillerini tesbit bakımından icabe-
den tedbirleri ittihaz etmek» gibi işlerden iba
ret olduğu beyan edilmekte ise de; hakikatte 
bu işler polisin haiz olduğu hukuk arasında sa
yılamaz. Biz mazbatamızda dedik ki; «ifa 
sırasında haiz olduğu hukuk ve silâhiyet için
de suçluları takip edecek, suçluları takip eder
ken icabında silâh kullanacaktır.» Bu kayit 
olmasaydı bekçiler bu gibi vazifeleri ifa ede
mezdi. Bu itibarla o fıkranın bu manayi ifade 
etmediği iddia edilemez. Sonra, hak mefhumun
dan bahsediyorlar. Hak sahibi isterse yapar, is
terse feragat edebilir. Halbuki zabıta memuru 
bundan feragat edemez diyorlar, bu gayet tabii
dir. Yani herhangi bir memur suçun delilleri
ni tesbite memur olan bir zat, bunu istersem 
yaparım, istersem yapmam, diyemez. Bunu 
böyle anlamak için Adliye encümeni mensubu 
olmağa lüzum yoktur. Bizim mazbatamızın han
gi kısmından bunu istihraç ettiklerini lütfen 
söylesinler de biz de tenevvür edelim. 

işte, encümenimizde iddia ve dermeyan edi
len bu iki husus müzakere edildikten sonra 
Dahiliye encümenine gitmiştir. Teklif sahibi 
bu mazbatada bazı yeni delâil serdetmektedir. 
Bittabi Yüksek Heyetinizce bunlarm da cevabı 
alınmış olmalıdır ki kararın verilmesinde me
sele tenevvür etmiş olsun. Arkadaşım bundan 
başka 3 delile istinat ediyor. Birincisi, mülga 
Memurin kanununun bir tefsiri, ikincisi, ka-
nuniyet iktisap etmemeş olan Çiftçi malları ka
nununun bir fıkrasının tayyi sebebi, üçüncü
sü de, inhisarlar memurları hakkındaki bir ka
nunun tefsiridir. «... Memurin muhakemat ka
nunu 1330 (1914) senesinde ve Memurin kanu
nu 1926 senesinde tedvin edilmiş olup bir ka
nunun, kendisinden 12 sene sonra neşredilecek 
olan diğer bir kanun muhtevasının kendi hü
kümleri üzerinde tesir bırakacağını derpiş ede
rek bu tesiri karşılayacak hükümleri ihtiva 
etmesi ihtimali tasavvur olunamıyacağı tabii
dir» diyorlar. Kendileri bu gün meriyette ol
mayan bir kanuna ait tefsire istinat ederek 
hüküm yürütüyorlar. Bu tefsir memuru şu su
retle tarif etmiştir, bu itibarla şimdi memur 

kimdir dendiği zaman, yani bir şahıs Memurin 
muhakemat kanununun şümulüne dahil midir, 
değil midir dendiği zaman bu tefsir kabili ih-
ticaçtır diyorlar. Halbuki bu kanun ortadan 
kalkmış, yerine başka bir kanun kaim olmuştur. 
Memurin muhakemat kanunu ise memurlara 
münhasır bir kanun olduğuna göre mülga bir 
kanunun memuru tefsir eden fıkrası halen 
Memurin muhakemat kanunu memur tabirinin 
hudut ve şümulünü tahdit için buna istinat edi
lecek bir mesnet değildir. Arkadaşım diyor
lar ki, pekâlâ, o zamanki Memurin muhakemat 
kanunu 12 sene sonra çıkacak bir kanunu der
piş edebilir mi idi? Bütün kanunlar böyledir 
arkadaşlar. 

İki asır, üç asır da bir kanun devam edebi
lir. Onun hükümleri hâdiseler tekevvün ettik
çe tebellür eder, tekemmül eder. Memurin ka
nunu ben bu hükümleri memurlara tatbik ede
rim diyor. O zaman memur mefhumu ne ise 
ona tatbik edilir, - o memur mefhumu Devlet 
rejimi ile beraber değişebilir - bu takdirde ka
nunun şümulü içine aldığı mefhum bu olur, 
bu bir ihtilât yapmaz. Bu esbabı mucibeye is
tinada imkân yoktur. Encümen bir ihtilât 
yapmıyacağı kanatindedir. 

Bundan başka; Bay Edip Kemal; çiftçi mah
sullerinin korunması hakkındaki kanun lâyiha
sını tetkik ederken Adliye encümeni, bekçiler 
hakkında Memurin muhakemat kanunu hüküm
lerinin tatbik edilmemesi cihetini iltizam ettiği 
için lâyihanın 23 ncü maddesine « bu kanun ile 
vazifedar olanların suçlarından dolayı hakların
da takibat icrası, memurin muhakemat kanunu
na tâbi değildir» hükmünü koymuştur diyor
lar. Metin mütalea edilirse bu kanunla vazifedar 
olanların işleyeceği suçlardan dolayı memurin 
muhakemat kanununa tâbi değildir, hükmünü 
ihtiva ettiği görülür. Arkadaşımın hatırasını 
tazelemek isterim. Bu fıkraya muhterem Dahi
liye vekili itiraz etmişlerdi, demişlerdi ki; bu ka-
nnula vazifedar memurlar arasında kaymakam
lar, ziraat müdürleri vardır. Bunlar halen me
murin muhakemat kanununa tabidirler. 

Siz bunlardan bu hakkı refetmek mi istiyor
sunuz, biz de hayır dedik. Biz bu kanunla va
zifedar olanlardan, Memurin muhakemat kanu
nuna tâbi olmayanları, bekçileri müntahap aza
ları kasdediyorduk. Şu halde böyle bir ihtilâta 
meydan verir dediler. Biz de bunu önlemek 
için bu fıkranın çıkarılmasını kabul ettik. Bu 
cihet esbabı mucibemizde de zikredilmiştir. 
Kaymakam ve sairenin tâbi olduğu hususu de
ğiştirmemek esasına müsteniddir. Edip Kemal 
Bey arkadaşımız da bu teklifi yapacak biz de 
Encümen namma kabul edecektik. Benim hatı
ram böyledir. Adliye encümenindeki arkadaşla
rımız da bunu hatırlarlar. Kaldı ki bu husus 
bir mesnet teşkil edemez. Çünkü kanuniyet kes-
betmemiş bir projeden ibarettir. Memurin mu-
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hakemat kanununun neşri tarihinde hangi vazife 
sahiplerinin memur mefhumu içinde ifade ve 
ihata edilmiş olduğunu tayin etmek için o ta
rihten beri cereyan eden tatbikat ve mevzuatı 
kanuniye içinde tetkik ettik. 10 nisan 1938 ta
rihli bir tefsir karan vardır ki, bu işi halletmiş
tir. Artık ayrı bir tefsire ihtiyaç yoktur di
yorlar. Bu tefsir ancak tütün inhisar memur
larının vazifelerinden mütevellit veya vazifele
rini ifa sırasında hadis suçlardan dolayı hakla
rında Memurin muhakemat kanunu ahkâmı ca
ri olup olmayacağını tayin etmektedir. 

Bu tefsir mevzuu münhasıran tütün inhisar 
idaresi memurları hakkında yapılacak takibata 
taallûk ve iddia ettikleri manayi ifade eden bir 
cihet yoktur. Acaba arkadaşım bizi tenvir eder
ler mi? Bu neticeye nasıl varabiliyorlar. Bunu 
bir defa daha dikkatle okudum. Hatta Adliye 
vekâletinin mütehassıs zevatının iştirakile tet
kik ettik. Maksat kanunun tefsiridir. Hakikî 
manası anlaşılsın. Halbuki mazbatayı baştan 
aşağı okuduğumuzda iddia ettikleri şekilde bir 
mana istihracına katiyen imkân görmedik. Maz
batada Reji idaresinin, bir İnhisarı dühan ka
nunu vardı. Bu kanunun bir maddesine göre 
bu memurlar, Mmemurin muhakemat kanu
nuna tâbi idiler. Şimdiki memurlar da onları is
tihdaf etmiştir. Binaenaleyh bu hak aynen 
geçmiştir deniliyor. Bu itibarla orada cari olan 
bu hüküm yani memurlar hakkında Memurin 
muhakemat kanununun tatbik edilmesi burada 
da caridir. Bu mazbata sarihtir. Eğer müsaa
de buyururlarsa kısaca okuyabilirim: 

«Tütün inhisarı idaresi memurlarının bu mad
dede memurlar için tesbit edilmiş olan şeraiti 
haiz ve binaenaleyh Memurin kanununa göre 
Devlet memurlarından madut olmadıklarında 
müttefik olan encümenimiz memur hukuk ve 
vecaibinin hususî kanunlarla Devlet işlerinde 
ücretle kullanılan müstahdemine az çok teşmili 
caiz olabileceğinde dahi ittifak ettikten sonra 
mevzuatı hazıraya göre Tütün inhisar idaresi 
memurlarının vazifei memurelerinden mütevellit 
veya vazifei Tesmiyelerini ifa sırasında hadis 
olan cürümlerinden dolayı haklarında memurin 
muhakemat kanunu ahkâmı cari olması iktiza 
edip etmediği noktasına hasrı müzakere edildi. 

Mülga Reji idaresi mevcut olduğu zamanlar 
da 2 nisan 1330 tarihli İnhisarı dühan kanunu
nun 61 nci maddesi mucibince idarei mezkûre 
memurları hakkında Memurin muhakemat ka
nunu ahkâmı tatbik edilmekte iken Tütün idarei 
muvakkatesi ve sigara kâğıdı hakkındaki 26 şu
bat 1341 tarih ve 558 numaralı kanunun 5 nci 
maddesinde « İdarei muvakkate memurları mü-
essesatı hususiye memurları gibi muameleye 
tâbi tutulurlar» denilmesi idarei muvakkate 
memurları hakkında mülga Reji memurları için 
cari olan Memurin muhakematı ahkâmma te-
baiyet lüzumunu refedip etmediği hususunda 

uzun uzadıya münakaşa cereyan etmiş ve bu es
nada zikri geçen 558 numaralı kanunun 5 nci 
maddesine müteallik Heyeti umumiye zabıtları 
da tetkik edilmiştir. Vaki olan suale cevaben 
Muvazenei maliye encümeni namına encümen re
isi tarafından bu maddeyi tavzihan vaki olan 
beyanatı meyanında «onlara memur sıfatını ver
miyoruz. Bu gün nasıl idare olunuyorsa, bir ti
carethanede nasıl çalışıyorsa ve ne alıyorsa öyle 
olacaktır» denilmesinden anlaşılacağı veçhile 
hali sabıkm ilgası değil, belki onun tamamen ip
ka ve idamesi kasdolunduğu sarahaten ifade 
edilmekte ve evvelce cari olan bu hükmün ilga
sına dair bir sarahati kanuniye mevcut olmamak
la beraber 558 numaralı kanunun birinci madde
sinde 1341 senesi martının birinci gününden iti
baren istihlâkâtı dahiliyeye mahsus tütün 
mubayaası, işletmesi ve tütün ve sigara imali 
ve satılması muamelesile tütüne müteallik sair 
umuru kavanin ve nizamatı mahsusasma tevfi
kan doğrudan doğruya Hükümetçe ifa edilir de
nilmekle ahkâmı mevcudenin tamamen meriyeti 
teyit edilmiş oldnğundan İdarei inhisariye me
murlarının vazifelerinden mütevellit veya vazi
fei resmiyelerini ifa esnasında hadis cürümler
den dolayı sabıkı gibi haklarında Memurin mu
hakemat kanunu ahmâmı cari olması lâzım gel
diği ve mevzuatı mevcudeden bu mana vazıhan 
anlaşılmakta olmasına mebni ayrıca tefsire de 
mahal görülmediği ekseriyetle kabul edilmiş ol
makla Heyeti U'mumiyeye arzolunur». 

Yani bu tefsirin mevzuu münhasıran şudur: 
tütün inhisarlar idaresi memurları hakkında ya
pılacak takibatta memurin muhakemat kanunu 
cari midir, değil midir? Arkadaşım bu metnin 
zaten kabili ihticaç olmadığını görmüş, esbabı 
mucibeye istinat ediyor. Halbuki bu esbabı 
mucibeye istinat imkânı olmadığı esbabı muci-
benin okunmasile anlaşılabilir. Müsaadenizle 
bir def", da bunu okuyayım: 

<;Umumî ve şamil bir manaya göre hidematı 
ammeden herhangi birini ifa ile mükellef olan 
herkese memur denebilirse de bizim memurin 
kanunumuzda memur böyle umumî ve şamil 
bir nokta! navara göre mütalea edilmemiş olup 
ancak hidematı ammenin hüsnü cereyanını te
mi nen memur olacaklarda evsafı mahsusa ve 
mühimine aranmış ve bilmukabele kendilerine 
emniyet ve refah bahşedecek ahkâm kabul edil
miş olmasına göre alelitlak her hizmeti ammeyi 
ifa edenin bu ahkâmın temin eylediği hukuktan 
istifadesi tecviz edilmiyerek bu kanun nazarın
da memur olacakların ve binaenalyeh bu kanun
daki hukuk ve salâhiyetlerden istifade edecek
lerin esaslı bir surette tarif ve tahdidine lüzum 
görülmüş ve hidematı ammeden basılarının ya 
mahiyetleri itibarile veya muvakkat ve gayri 
daimî olmaları cihetile bunları ifa ile mükellef 
kimselerin intihap; tayin ve istihdamlarında 
Hükümeti serbest bırakmak, tekaüt ve eytam 
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eramil maaşatmda Devlet hazinesini bilüzum 
mecburiyetlerden azade bulundurmak gibi me-
kasıda binaen mezkûr kanunun birinci madde
sinde memur ve müstahdem ayrı ayrı tarif edil
miştir.» 

Nitekim tefsirin metni de bunu tamamen if-
ham ediyor. Diyor ki tütün inhisar idaresi me
murlarının vazifelerinden mütevellit ve resmî 
vazifede hadis olan memnu fiillerinden dolayı 
sabıkı gibi haklarında Memurin muhakemat 
kanunu cari olacaktır. Bu itibarla biz bu deli
le de istinat imkânmı bulamadık. Arkadaşım 
son olarak diyorlar ki ceza kanununun tatbi-
kmda hangi vazife sahipleri memur telâkki edir 
leceğine dair olan hükmü ceza takibatında da 
caridir. 

Bu, usule de şamil diyorlar. Buna iştirake 
hiç bir veçhile imkân yoktur. Çünkü ceza tat
bikatından maksat, o kanunda tesbit edilen 
cezaların miktar ve tesiri itibarile vazedilen 
müeyyidelerdir. Usul kanunu ise takibatın şek
lini gösterir ve büsbütün başka esaslara istinat 
eder ve usul ile ceza arasında bir tedahül mev-
zubahs olamaz. Ceza ile meşgul arkadaşlar 
pek alâ bilirler ki, bu husuntr., herhangi bir te-
reddüd caiz değildir. Tercümanlar dahi, çünkü 
yeminle dinlenen tercüman ve ehli hibreler dahi 
Türk ceza kanununa göre memurdurlar. Bu 
takdirde onlar hakkında dahi Memurin muha
kemat kanununun tatbiki gibi bir neticeye va
rılmış olur. Tevhidi içtihat kararı bu itibarla 
ilmî ve yerindedir. Adliye encümeni mazbata
sının reye konmasını Yüksek Riyasetten rica 
ediyorum. 

EDlB ERGlN (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, Adliye encümeninin kıymetli mazba
ta muharriri mevzuu tamamen ve beliğ bir ifade 
ile huzurunuzda açıkladılar. Ben mevzuu tek-
rarlamıyarak hemen mukabil cevaplara müsa-
reat edeceğim. Taki müsaade ve tahammülünü
zü suiistimal etmiş olmıyayım. Bundan 27 se
ne evvel, 1914 tarihinde 3 tane kanun vaz ve 
tedvin edilmiş. Bunun ikisi bekçiler kanunu ve 
birisi de Memurin muhakemat kanunu. Bu ka
nunların neşredildiği tarihten bu ana gelince
ye kadar 27 senelik tatbikatında kır, mahalle 
bekçileri Memurin muhakemat kanunu hüküm
lerine tâbi tutulmuştur. Bu gün, Memurin mu
hakemat kanunu münhasıran memurlar hak
kında tatbik edilir, Memurin muhakemat ka
nunundan 16 - 17 sene sonra neşredilmiş olan 
(Memurin kanununun şümulü ve tarifi daire
sine girmeyenler hakkmda tatbik edilmez) di
ye bir karar belirmiştir. Halbuki Memurin ka
nunu tedvin edilirken Memurin muhakemat ka
nununun hükümleri derpiş edilmiş değildir, 
derpiş edilmesine lüzum görülmüş değildir. Bir 
kanunun ihtiva ettiği kelimeleri, o kanun va
zedildiği zamanda ifade ettiği mânada anla
mak icabeder. O kanun neşredildiği zamanda 

(memur) kelimesinden halk ne anlıyordu isa 
bu gün de o kanun değişmedikçe ayni manayı 
anlamak icabeder. O tarihte (memur) kelime
sinden ne anlaşılıyordu? Sübjektif ve şahsî ka
naatim değil, kanunları tefsir etmek salâhiyeti 
kanuniyesini haiz Şûrayi devlet o tarihte di
yordu ki, (Daimî veya muvakkat, ücretli ve
ya ücretsiz, asaleten veya vekâleten Devlet 
hizmeti gören her şahsa memur denilir vs hak
kında Memurin muhakemat kanunu tatbik edi
lir.) Yalnız bu kadar da değil, arkadaşlar, Me
murin kanunu intişar ettikten sonra dahi Tü
tün inhisar memurlarının vaziyetinde bir te
beddül vücude gelmiştir. Denilmiştir ki; Bü
yük Mecliste, (bu inhisar memurları miisssesa-
tı ticariyede çalışanlar gibi çalışırlar ve onlar
dan hiç bir farkı yoktur.) Böyle olunca, hak
larında Memurin muhakemat kanunu tatbik 
edilecek mi, edilmiyecek midir? Bunu tefsir su-
retile Meclis, ruznamesine ithal ederek müza
kere etmiştir. Kıymetli arkadaşım o müzakere
nin neticesinde ittihaz edilen kararı okudular, 
fakat pek kısa olarak. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 3 ncü devresinin üçüncü içtimamda 
ve 45 nci inikadında okunmuş olan mazbatayı 
aynen müsaadenizle okuyayım: 

«Umumî ve şamil bir manaya göre hidematı 
ammeden herhangi birini ifa ile mükellef olan 
herkese memur denilebilirse de bizim Memu
rin kanunumuzda memur böyle umumî ve şa
mil bir noktai nazara göre mütalea edilmemiş 
olup ancak hidematı ammenin hüsnü cereya
nını teminen memur olacaklarda evsafı mah
susa ve mühimme aranmış ve bilmukabele ken
dilerine emniyet ve refah bahşedecek ahkâm 
kabul edilmiş olmasına göre alelıtlak her hiz
meti ammeyi ifa edenin bu ahkâmın temin ey
lediği hukuktan istifadesi tecviz edilmiyerek 
bu kanun nazarında memur olacakların ve bi
naenaleyh bu kanundaki hukuk ve salâhiyet
lerden istifade edeceklerin esaslı bir surette 
tarif ve tahdidine lüzum görülmüş ve hidema
tı ammeden bazılarının j^a mahiyetleri itibari-
le veya muvakkat ve gayri daimî olmaları ci-
hetile bunları ifa ile mükellef kimselerin inti
hap, tayin ve istihdamlarında Hükümeti ser-
bast bırakmak, tekaüt ve eytam, eramil maa
şatmda Devlet hazinesini bilüzum mecburiyet
lerden asada bulundurmak gibi makasıda bina
en meşkûr kanunun birinci maddesinde memur 
ve müstahdem ayrı ayrı tarif edilmiştir. 

Encümenimiz, memur hukuk ve vecaibinin 
hususî kanunlarla Devlet işlerinde ücretle kul
lanılan müstahdemine az çok teşmili caiz olabi
leceği ve idarei inhisariye memurlarının vazife
lerinden mütevellit veya vezaifi Tesmiyelerini 
ifa esnasında hadis cürümlerden dolayı sabıkı 
gibi hakkında Memurin muhakemat kanunu 
ahkâmı cari olması lâzımgeldiği ve mevzuatı 
mevt'udiden bu mana vazıhan anlaşılmakta 
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olmasına mebni ayrıca tefsire de mahal görül
mediği kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arzolunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.» 

Elimizde Büyük Millet Meclisinin böyle 
bir tefsiri mevcut iken bu gün ikinci bir tef
sir yapmağa ahkâm ve kavaidi hukukiye asla 
müsaade etmez kanaatindeyim. İşte bu derece 
müteaddit mevzuat ve müdellel mukarrerat mu
vacehesinde bekçilerin Memurin muhakemat 
kanunu hükümlerine tâbi olmadıklarını kabul 
etmek belki imkânsız olmaz, imkân dahilinde
dir; fakat herhalde kanuna riayetsizlik olur 
kanaatindeyim. 

Adliye ve Dahiliye encümenleri ceza tatbi
katında memur kimlere denir, bu hususta müt
tefik ve müttehiddir. Amma Dahiliye encümeni 
ceza tatbikatında dahi ayni sıfat ve salâhiyet
leri haiz olanların dahi memur telâkki edilme
si reyindedir. Bu reylerden hangisinin isabetli 
olduğu Yüksek Heyetinizin takdirile, izhar bu
yuracağı reyle taayyün edecektir. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Bendeniz kısaca bir iki noktaya temas edece
ğim. Gayet kısa.. Esasen mazbata muharriri ar
kadaşımızın yazmış olduğu mazbatanın şekline 
nazaran, kabul edilirse, adlî otorite bakımından 
tevlit edeceği avakip itibarile mühim gördüğüm 
için arzedeceğim. 

Arkadaşımız takrirlerinde şunu istiyorlar. 
Memurin muhakemat kanununun hükümlerine 
hangi vazife sahipleri tâbidir? Bunu tefsir yo-
lile tesbit edin diyorlar. Hemen hemen 27 - 28 
senedenberi tatbik edilmekte olan bu kanunun 
hükümlerine kimlerin tâbi olacağına dair şimdi
ye kadar hiç bir tereddüt gösterilememiştir. 
Kanunun birinci maddesinde sarahaten deniyor 
ki, memurlar, memuriyet vazifesinden mütevel
lit veya vazife esnasında bir cürüm işlerlerse 
bunlar Memurin muhakemat kanununun hüküm
lerine tâbi olacaklardır. Şimdiye kadar hiç te
reddüt gösterilmiyen bu noktada arkadaşımızı 
tereddüde ve tefsir istemeğe sevkeden noktayı 
şu mucip sebeplerde görüyoruz. Kır bekçileri, 
mahalle bekçileri bu kanuna tâbi değilmiş, bun
lar hakkında tevhidi içtihat kararı varmış. 
Tefsir yolile bunu halledelim diyorlar, bence 
buna imkân yoktur. Çünkü ileri sürdükleri se
bepler varit değildir. Tevhidi içtihat kararı 
verilirken Memurin kanununun birinci maddesi
ne bakılmış o madde memuru tarif etmiştir. O 
tarife sığmayan vazife sahibini Mahkemei tem
yiz memur addetmiyor. Arkadaşımız buyu
ruyorlar ki, bu kanun, bu Memurin muhakemat 
kanunu yapıldığı zaman esasen Memurin ka
nunu yoktu. Devlet şûrasının bir tefsiri var
dı. Buna nazaran memur geniş manada bir te
lâkkiye tâbi tutuluyordu. Vazıı kanun Memu
rin kanununun neşrinden sonra memur hakkın

daki telâkkisini bir tarif ile ortaya koydu. Ka
nunun bu günkü telâkkisi böyledir. Yarın bel
ki vazıı kanun bu telâkkisini değiştirecek ya da
ha dar veya daha geniş manada bir memur ta
rifi yapacaktır. Artık şimdi yaşamayan bir 
tefsiri ele alarak yaşayan bir kanunun ruhuna 
muhalif bir tarif yapmağa kanaatimce imkân 
yoktur. Eğer hakikaten bekçilerin Memurin 
muhakemesine tâbi olmaları lüzumuna kani ise
ler buna tefsir yolu ile imkân yoktur, bir kanu
nî teklifle bunu isterler. Bekçilerin Memurin 
kanununa tâbi tutulması doğrudur derler ve bu 
suretle daha uygun bir yolda gitmiş olurlar. 

İkincisi; diyorlar ki Memurin kanununda 
gerçi böyle bir tarif var, amma Ceza kanunu da 
memurları tarif etmiştir, onu ele alalım. Onu ele 
alırsak tefsir yolu ile bu işi hallederiz. Ceza 
kanununda memurun tarifi yoktur. Çünkü me
murun tarif edileceği yer Ceza kanunu değildir. 
Ceza kanununda yalnız kanunun tatbikatı ba
kımından kimlerin memur sayılacağı gösteril
miştir. 

Eğer arkadaşımızın dediği gibi Ceza kanunu
nun tatbikatı bakımından memur olan kimsele
rin bu tefsirle Memurin muhakemat kanunu 
hükümlerine tâbi tutarsak ne olacak arkadaşlar; 
bilirsiniz, meselâ hâkim gidecek, bir keşif 
yapacak. Ehli vukuf tayin edecek. Bu ehli vu
kuf orada vazife görürken vazifesini suiistimal 
ederse meselâ bir rüşvet suçu irtikâp ederse 
adliye vazıyet edemiyecek. Memur olduğu için 
Memurin kanununa tâbidir, gitsin oraya diye
cekler. 

Ceza kanununda memurun, Ceza kanunu 
tatbikatı bakımından tarif edilmesinin sebebi; 
kendisine amme hizmeti verilmiş olmasındandır. 
Bu gibi amme hizmeti ifa edenler şayet bir suç 
işlerlerse, suiistimal yaparlarsa onlara verilecek 
ceza, eşhasa verilecek cezadan tabiî daha ağır ol
malıdır. Çünkü kendisine amme hizmeti tevdi 
edilmiştir. Meselâ ehli vukuf tayin edildiği hal
de vazifesini suiistimal etmiştir. Tabiî ken
disine ağır bir ceza vermek muvafıktır. İşte 
bu bakımdan Ceza kanunu bu işi geniş bir telâk
kiye tâbi tutmuştur. Ceza kanunu noktai naza
rından, memur sayılan eşhası, kimseleri Memu
rin muhakemat kanununa tâbi tutacak olursak, 
arzettiğim gibi öyle avakip tevellüt eder ki ad
lî otoritenin zâfa uğraması bakımından da bir 
çok mahzurlar meydana çıkabilir. Onun için 
arkadaşımızın teklifleri ve noktai nazarlarını ya
ni mahalle, krr bekçilerinin Memurin muhake
mat kanununa tâbi tutmak için tefsirle değil, 
nihayet tedvin yolile, bir fıkrai hükmiye ile 
bunu talep etmeleri daha muvafık ve daha ma
kul olur. 

Arkadaşım burada bir tefsir okudular, inhi
sar memurlarına ait Meclisi Âlinin bir tefsiri
dir, Memurin encümeninin bir mazbatasıdır. 
Fakat arkadaşım tamamını okumadılar. Tama-
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mı okunursa şu görülür. Memurin encümeni 
diyorki : memurin kanununa nazaran memuru 
şümullü manada almağa imkân yoktur. Şümullü 
manada almağa imkân olmadığı için diyorki, 
mülga inhisarı dühan memurları zaten memu
rin muhakemat kanununa tâbi idiler şimdi ida-
rei muvakkate memurlarının buna tâbi olma
yacakları hakkında bir kayıt yoktur binaen
aleyh idarei muvakkate memurları kemafîssa-
bık memurin muhakemat kanununa tabidir. 
Yani o encümen dahi memurin kanununun me
muru tarif eden birinci maddesini nazara alı
yor, onun çerçevesi dahilinde kalıyor. Bendeniz 
daha fazla bir şey söylemiyeceğim, Maruzatım 
budur, Adliye encümeni işi etraflıca tetkik et
miştir, tevhidi içtihat kararı mevzuata uygun
dur, mevzuata müstenittir, yerindedir, o itibarla 
Adliye encümeninin mazbatasının okunmasını 
bendeniz de arzederim. 

DAHİLİYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim bendeniz mevzuun esası hakkında 
söz söyliyecek değilim ve münakaşaya da iştirak 
edecek değilim. Yalnız Adliye encümeni maz
bata muharriri arkadaşım beyanatı arasında 
benden ve bazı sözlerimden bahsettiler. Filha
kika ben o maddenin değiştirilmesi esnasında 
kendilerinden rica ettim; kaymakam ve sair me
murlardan bahsettim, bunlar memurin muhake
mat kanunundan istifade ederler, kalkması doğ
ru olmaz, dedim. 

Fakat diğerlerinin istifade edip etmemele
rini kasdetmedim. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Bendenizin beyanatıma taallûk ettiği 
için müsaadenizle bir sual. Zatı âliniz bende
nizle muhaverenizde bekçilerin tâbi olmamasını 
temin için mi buyurdunuz? 

DAHİLİYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Bekçilerin ne lehinde, ne de aleyhinde 
bulundum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Siz bana; idare memurları dahildir, 
halbuki bunlar kanundan istifade ederler, dedi
niz. Bendeniz de beyanatınızı aynen naklettim 
zannediyorum. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Öbirlerinin ne lehinde ne aleyhinde bir 
sey söylemedim. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Lehinde de söylemediniz, aleyhinde 
de söylemediniz. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, mesele epey münakaşa edildi. Fakat 
ben de iştirak etmekte fayda gördüm. Asıl me
sele memurin muhakemat kanununda geçen me
mur kelimesinin şümulüdür. Bu günkü mevzu
atımızda memurun iki tane tarifi vardır : Biri 
ceza mevzuatımızda, diğeri de Devlet memurla
rının haklarını ve vazifelerini tayin eden me
murin kanunundadır. Ceza kanunundaki tarif 

şudur : Amme hizmeti gören her fert memur 
kasdedilmektedir. İster maaşlı, ister ücretli, 
ister paralı, ister parasız, ister ihtiyarî, ister 
cebrî vazife görsünler. 

Ceza kanunu ceza mevzuatında bu tarifi ka
bul etmiştir. Memurin kanunu yeni bir kanun
dur. 1926 da tedvin edilmiştir. Ceza mevzua-
tile alâkalı olmayan bir kanundur. O sadece 
Devlet kapısında muntazam şekilde hizmet ede
cek memurları tarif eder. Bunların tayin şe
killerini, ne gibi haklan olduğunu gösterir. Bu 
memurların cezaları hakkında ne suretle mua
mele yapılacağına dair tek bir kelime ile dahi 
bahsetmez, ne esbabı mucibesinde, ne kanunun 
maddelerinde, ne de burada müzakeresi cereyan 
ederken geçen zabıtlarda... Çünkü bunda kas-
dedilen şey, bütün bütüne başka, bütün bütüne 
hususî mahiyettedir. Ceza mevzuatı amme hiz
meti gören bir ferdi memur telâkki edince yine 
ceza usulüne ait memurin tabiri de gayet tabiî 
olarak bu tarif içindeki memurları ihtiva eder. 
Çünkü birisi cezanın tatbikatına ait, birisi ce
zanın kendisine aittir. Ceza mevzuatında bir ke
limenin manasını ve şümulünü usulünde başka, 
ceza tatbikatında başka olarak almak hatırına 
gelmez. Hatırına gelmediği içindir ki arkadaş
lar, biliyorsunuz, vaktiîe memurlar ayrı mülkî 
mahkemelerde muhakeme olunurlardı, yani 
adlî mahkemelere gitmezlerdi. O vakte yetiş-
mişimdir, tatbik ettik. O vakit memurin keli
mesinin tarifi bu idi : Amme hizmeti gören 
yani ceza kanununda tarif edilmiş olan bütün 
memurlar mülkî mahkemede muhakeme olunur
lardı. Bilâhare Devlet, memurları da Adlî mah
kemelere vermek tarafını istilzam etti. Bunun 
için de Memurin muhakemat kanununu çıkardık 
Bu kanun 1329 da çıktı. Bu kanunda memur mut
lak olarak bahsedildi, ayrı tarifi yapılmadı. 
Çünki Ceza kanununda tarifi vardı. Bu kanun 
çıktığı günden itibaren bütün memurlar hak
kında o kanun hükümleri tatbik edile gelmek
tedir. Burada umumî bir şekilde memur olarak 
ceza kanununun tarif ettiği memur tâbiri k-ina
nılmıştır. Bu bir aralık Devlet şûrasına gitmiş» 
anlaşılan bazı memurlar hakkında tereddüt hâ
sıl olmuştur. 1334 de Devlet şûrası, o zamanki 
Kanunu esasiye göre, kanunları tefsir hakkına 
malikti. Devlet şûrası, Edib arkadaşımızın söy
lediği veçhile bütün memurları ihtiva eder bir 
şekilde tefsir yapmıştır. O günden itibaren bu 
kanun bu şekilde tatbik edilegelmektedir. Yal
nız görüyoruz ki ara sıra, kır bekçileri hakkın
daki Mahkemei temyiz içtihadı gibi, memurin 
muhakemat kanununa tâbi değildir diye hü
kümler çıka geliyor. Buna destek olarak Me
murin kanununu ileri sürüyorlar. 

Halbuki Memurin kanunu arzettiğim gibi 
başka bir mahiyette, başka bir maksat ile ya
pılmış bir kanundur. Bunu ceza mevzuatile alâ
kalı görmek hiç yerinde olmaz. Yine arkadaş-
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lar, memurlar hakkında Memurin muhakemat 
kanunu idarî makamlara takibat salâhiyeti ve
rir. îdare âmirlerinin takip salâhiyeti Memurin 
muhakemat kanununda olduğu içindir ki başka 
idarî kanunların hiç birinde bu iş için hiç hüküm 
konmamıştır. Açın vilâyet idaresi kanununu, 
diğer kanunları, göreceksiniz ki; memurlar hak
kında adlî takibat nasıl yapılacaktır, kim yapa
caktır, salahiyetli makam kimdir? Bunlar hak
kında en ufak bir şey göremezsiniz. Çünkü bu 
hususta hükümler Memurin muhakemat kanu
nunda toplanmıştır. Şimdi Memurin muhakemat 
kanunu münhasıran memurin kanununun tarif 
ettiği memurlar hakkındadır diye bir karar ve
recek olursak, o dakikadan itibaren idare âmir
lerinin bu tarif haricinde kalan memurlar hak
kında takibat yapmak salâhiyetleri ortadan kal
kar. Çünkü elde başka bir mesnet yoktur. Bu
nun sebebi de bütün memurların Memurin mu
hakemat kanunundaki tarife girmesindendir. 
Şimdi arkadaşlar eğer yalnız Memurin kanu
nunun tarifine giren memurlar Memurin muha
kemat kanunundan istifade edeceklerse o tak
dirde ne olacaktır? Meselâ Meclisi umumî aza
ları memurdurlar, fakat Memurin kanununun 
tarifine girmezler. Belediye azaları da öyle, da
imî encümen azaları yine öyle. Sonra herhangi 
bir işi tahkik maksadile halktan, hatta memur
larla muhtelit olarak kurulmuş heyetler, ko
misyonlar bir amme hizmetini ifa ediyorlar, me
selâ takdiri kıymet yapacaklar, vesair tahkikat 
yapacaklar. Bunlar Memurin kanunu tarifi me-
yanına girmezler, ne olacak, bunların vaziyeti? 
işte Memurin kanunu Memurin muhakemat ka
nunundan çok sonra çıktığı ve asla memurla
rın adlî takibatı hakkında bir hükmü ihtiva 
etmediği için Memurin muhakemat kanunu hü
kümlerine asla dokunmaz. Bundan dolayı da 
bu hususta diğer idarî kanunlara bir hüküm 
konmamıştır. Ve şimdiye kadar bu memurların 
Memurin muhakemat kanunu haricinde kaldığı 
kimsenin aklına gelmemiştir. Dahiliye encüme
ni bunu bu bakımdan tetkik etti ve bir daha 
böyle tefsire gidilmesine mahal birakmamak için 
umumî olarak Ceza kanunu tarifine dahil bü
tün memurların Memurin muhakemat kanunun 
hükümlerine tâbi olacağı neticesine vardı. Tabii 
takdir sizlerindir, nasıl takdir buyurursanız en 
musibi o olur. 

FAZLI GÜLEÇ (Bursa) — Arkadaşlar; şim
diye kadar iki tarafı, gerek Encümen M. muhar-
rinini ve gerek encümen arkadaşlarımızı dinle
dik. Biraz da bitaraf olarak Yüksek Heyetinize 
biz maruzatta bulunalım. 

Efendim; hepimizin bildiğimiz gibi, Memurin 
muhakemat kanununun vazı maksadı aşikârdır. 
Bu maksadı vazma göre kanuna mana vermek 
zor bir şey değildir. Memurin muhakemat ka
nununun vazı maksadı şudur, hepimizin bildiği
miz gibi: «Memurlar kanunların hükümlerini ic

ra etmek mevkiindedirler ve bu mevkide bulun
mak itibarile kanuna riayet etmek, itaat etmek 
istemeyen, içtimaî ahlâkı az çok rahnedar olan 
kimselerle daima karşı karşıya bulunacaklar
dır. Binaenaleyh bu kimseler tarafından müzev-
ver, musanna iftiraların karşısında kendileri 
mütemadiyen adliyeye davet edilmek ve maznun 
sandalyasine oturmak suretile vakar ve haysi
yetlerini düşürmemek, Devleti temsilde, Devlet 

namma vazife ifasmda muvaffak olabilmeleri için 
kendilerini noksan ve küçük mevkide bırakma
maktır. O itibarla memurları, mahalle bekçi
leri, kır bekçileri, çarşı bekçileri gibi vazifeler 
ile tavsif ederek, bunların ehemmiyetlerini kü
çük görmiyelim. İfa ettikleri vazife üzerine ev
velâ göz atalım, ondan sonra da Memurin muha
kemat kanununun bu hedefine göre bu memurla
rın, mahkemeye gitmezden evvel, kendi âmir
leri ve meslektaşları tarafından bir nevi jüriden 
geçerek, gitmelerine lüzum olup olmadığına ka
rar verelim. 

Arkadaşlar; biz burada hiç şüphesiz yeniden 
bir kanun vazetmiyoruz. Yeniden bir kanun 
vazetmediğimize göre, mevcut kanunu anlamak 
üzerinde duracağız. Onun içindir ki bendeniz 
yalnız kanunun felsefesi üzerinde durmıyaca-
ğım. Ayni zamanda bazı delillere göre, doğru
dan doğruya kanunun manasını vereceğim. Me
murin muhakemat kanununda memur tabiri üze
rinde neden Adliye encümeni arkadaşlarımız 
tevakkuf ediyorlar bilemem? Bendeniz Memu
rin kanununun 4 ncü maddesinde bir de «müs
tahdem» tabiri görmekteyim. Bu müstahdemle
rin «bilûmum» kaydile takyit edilmek suretile, 
Devlet, vilâyet, belediye ve hatta köy ve mahal
le müstahdemlerininin de kastedilmiş olduğunu 
neden nazarı dikkate almıyoruz? Bilûmum tabiri 
ile bütün müstahdemler kastedildikten sonra, 
bunlar niçin bunun şümulüne girmiyor? Yani 
müstahdem dediğimib zaman amme namına 
ifayi vazife eden kimseler bunun içerisine gir
miyorlar mı? 

FAÎK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Girmezler. 

FAZLI GÜLEÇ (Devamla) — Siz öyle düşü
nebilirsiniz. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Mü
saade edin bir az da ben düşüneyim. Münakaşa 
yapmıyalım. 

FAÎK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Münakaşa etmiyoruz, yalnız sinirlenmeyiniz. 

FAZİ.I GÜLEÇ (Devamla) — Ben gayet ge
niş bir adamım. Sinirlenmek âdetim değildir, her 
zaman da böyleyim. 

Efendim, bu bekçiler bilhassa tahsisen kanu
nun ruhuna ve kanunun felsefesine göre, hatta 
bendenize sorarsanız, polis ve jandarmadan önce 
onlar bu kanunun himayesine vazedilmelidir. 
Çünkü gece karanlıkta, hiç kimsenin görmediği 
bir yerde, yapayalnız, kim bilir ne kadar suini
yet sahiplerile, suikast eshabile karşı karşıya kal-
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maktadırlar, kırbekçileri ve korucular da, dağın 
başında, kırda yapayalınız asayişi temin etmek
tedir. Peki bunlara, bu adamlara, herhangi bir 
iftiraya uğrarlarsa, gelin oturun buraya mı di
yelim? Bana sorarsanız, vatandaşların hürriyet
lerini takyit edici bazı salâhiyetler verdiğimiz 
adamlar ... yani bir korucuya çöpçü kıymeti mi 
verelim? Biraz evvel arkadaşlarımız izahat ve
rirlerken, çoktan tarihe karışmış olan reji kanu
nunun falan maddesini yaşatıyorlar, Meclisi Ali
nin inhisar memurları hakkındaki tefsirini sırf 
o noktadan kabul ediyorlar da, bu gün halen 
meri olan kanunun hükmünden mâna çıkar -
makta biraz müşkülpesent oluyorlar, O-
nu tanımıyorlar. Bendeniz doğru bul
mam. Mahkemei temyizin tevhidi içtihat 
karan yenidir. Ben senelerce memuri
yet yaptım. Korucu ve bekçi hakkında mahke
meye vermezden evvel bir çok karar verdik. 
Kanunu, Adliye ile beraber, öyle anladık. İs
terseniz böylesinden bin tane karar bulabiliriz. 
Kanun 25 - 27 sene tatbik görüyor, son zaman
larda Temyiz mahkemesi içtihat kararı ile bunu 
bertaraf etmeğe kalktı. Arkadaşlarımız da tef
sire müracaat etmektedir. Kendilerini haklı 
buluyorum. Meclisi Âli hakemdir. Nasıl karar 
verirseniz ona uyulur. Fakat ben zannederim 
ki, bu işte bazı düşüncelere zahip olarak karar 
verirken, aman adlî otorite sarsılmasın dersek, 
o vakit Devlet otoritesini sarsmış olacağız. O 
adamlar belki vazifelerini göremeyecekler ve 
belki de bu hal asayişe tesir edecektir. Başka 
söz söylemiyeceğim. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Ben
den evvel söz söyliyen zevat hukuk nazariyatı
nın çok yüksek derecelerinden bahsettiler. Bil
hassa Faik Bey arkadaşımız Adliye otoritesin
den bahsettiler. Güya Adliye otoritesi bekçinin 
idarî mahkemeye verilmesinden mahvoluyor-
mus, feryat buyuruyorlar. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Ben böyle bir şey söylemedim, yanlış anlaşıl
mış. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
Ne demek ? Tefsir de yapılabilir, kanunda. 
Bir arkadaş tefsir de talep edebilir, kanun da. 
Zati âliniz bir tefsir yaparsanız, biz; 15 sene 
evvelki bir kanuna müsteniddir diye çıkışmayız 
Faik Bey! 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Ben çıkışmadım. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
Rica ederim. Kendi tabiriniz veçhile söylüyo
rum, şamatet istemez. (Gülüşmeler). 

Efendiler, benim anladığım mesele şudur : 
Bekçiler, gerek kasabalarda, gerek kırlardaki 
bekçiler, jandarma ve polisin vazifesini ifaya 
memurdurlar. Yani onlara muaveneten o va
zifeyi ifa edeceklerdir, onların hukukuna ma
liktirler. Bunda şüphe yok. Ben de böyle di

yorum; güzel. Polisin hukukuna maliktir, kim? 
Bekçi. Rica ederim, bu hukuktan maksat ne
dir? Hangi hukuka maliktir? Bir arkadaşım, 
muhakeme hukukuna, diyor. İşte bu hukuk ke
limesinin tefsiri lâzımdır. Polis ve jandarma 
hukukuna maliktir, hangi hukuka? Ara yer
de ihtilâf vardır. Bu, hukuk değildir. Ben di
yorum ki, mademki polisin ve jandarmanın 
vazifesini ifa ile mükelleftir, binaenaleyh bi
rini idare mahkemesine, diğerini ayni fiil ve 
cürümden dolayı adlî mahkemeye vermekte 
mana nedir? Mademki ayni vazifeyi ifa ediyor
lar ve mademki bu bekçiler polis ve jandarma
nın ayni hukukuna maliktir, ayni vazifeyi ifa 
ile mükelleftir; asim ayrı, ona fer olan bek
çilerin ayrı mahkemeye gitmemesi lâzımdır. 
Binaenaleyh, Galib arkadaşımızın dediği gibi, 
eğer Memurin kanunundaki birinci maddeyi biz 
nazarı dikkate alırsak, yani memurun tarifini 
nazarı dikkate alırsak, o zaman rüesayı me
murini mülkiye hiç bir iş yapamaz. O halde 
adliye otoritesi değil, idare otoritesi mahvo
lur. Çünkü o kanunun birinci maddesinin ta
rif ettiği memurlar malûmdur. Üst tarafı ne 
olacaktır? İdare otoritesi mahvolacak, hiç bir 
şey yapamıyacaklardır. Mesele, adliye, idare 
meseleleri değildir. Mesele şudur : Ayni huku
ku haiz midir, değil midir? Hukuktan mak
sat nedir? Bunu tayin ettirmek istiyorum. Lüt
fen bunu tayin etsinler. Ben diyorum ki; ma
demki kanun, ayni hukuka maliktir diyor, o 
halde polis ve jandarma gibi, bekçiler de ay
ni mahkemeye gitsinler. Hukuktan maksat bu
dur. İşte tefsiri icabettiren mesele aşikârdır. 
Binaenaleyh Faik Bey arkadaşım af buyursun
lar, biraz sematet ettim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — İl
tifat ettiniz. 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Devamla) — 
İstağfurullah. 

SALÂH YAĞI (Kocaeli) — Efendim; me
sele hayli izah edildi. Bendenizce, tefsiri iste
nilen meselenin ne olduğunu ilk önce ortaya 
koymak lâzımdır. Bu suretle ne gibi mesailin, 
bunun halledilmesi için lâzımgeldiğini derpiş 
ederek ona göre neticeye vâsıl olabiliriz. Bu
rada o kadar şeyler mevzubahs oldu ki, ta İm
paratorluk zamanındaki Devlet şûrasının karar
larından bahsedildi, İnhisarı duhan kanunla
rından bahsedildi. O kadara teşmiline mahal 
yok. Memurin muhakemat kanununun istis
naî ahkâmı tazammun edeceği evvelemirde lüt
fen teslim buyurulsun. Zannederim bunun hi
lâfında kimse bir şey söylemez. Her suç işle
yen kimsenin, o suçtan, yahut isnat olunan 
ve suç denilen efalinden dolayı hakkında ta
kibat yapılması, esas itibarile umumî hüküm
lere tâbidir. Bundan istisna edilenler; Memu
rin muhakemat kanunu ile memurlar, Askerî 
usulü muhakeme kanunu ile askerlerdir. Bu-
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nun haricinde tatbik edilecek kanunun, umu
mî hükümler olduğunda hiç iştibah yoktur. O 
itibarla, bir nevi imtiyazı mahsus şeklinde, adlî 
takibatta daha başka mahzurlar tevellüt ede
cek surette, muhterem hatiplerin beyanatı ara
sından bir şeyler sızdırılıyor. Halbuki her ta
kip meselesinde, adalete vusul için, işin, usul 
ve kaidelerine tevfikan tetkik edileceğinde şüp
he yok. Şimdi Memurin muhakemat kanunu 
istisnaî hükümleri tazammun edince, bu is
tisnaî hükümleri fazla teşmil ve tevsi etmeğe 
zannederim mahal yok. Kanun elbetteki har 
işin tetkiki için bir şekil tesbit etmiştir. Kanu
nun tesbiti ve sarahati dahilinde hareket ctraok 
tabiidir. Fakat kır bekçisi, mahalle bekçisi, çarşı 
bekçisi, iki kanuna göre, polisin yardımcısıdır, 
buna nazaran başka vazifeler ifa eder diye 
kalkıp bunları kıp kızıl memur addederek. Me
murini muhakemat kanununun hükmünün bun
lar hakkında da tatbikini istemek ve bununla 
idari memurlar hakkında düşünülen idarî oto
rite meselesini bunlara da tatbika doğru gitmek 
zannederim muvafık olmasa gerektir. Çok ge
niş ve biraz daha tevsi edilerek düşünülürse, 
idarî memurlar hakkında derpiş edilen idarî 
otoritenin muhafazası kaygusu bana, pek ucuz
lar ve iptizale oğrar gibi geliyor. Şimdiye kadar 
mahalle ve kır bekçileri hakkında tatbik edile-
gelmiş, bu husus tevhidi içtihada arzedilmiş. 
Kanunen on dairenin beşer azası 50, on daire 
reisi ile 60, bir reisi evvel 61, bir de Cumhuriyet 
Başmüddeiumumisi dahil olduğu halde mesele 
62 kişilik bir heyette tetkik ediliyor, ortaya bîr 
karar atılıyor. Bu kararla, Memurin muhake
mat kanununun bekçiler hakkında tatbik edil
mesi doğru değildir deniliyor. Tabiî böyle bir 
karar vermek salâhiyetleridir. Edib Ergin 
arkadaşımız, bunun üzerine, şu tefsiri ortaya 
çıkarıyor. Encümen bunları tetkik ediyor, ar-
zettiğim gibi, Memurin muhakemat kanununun 
bu istisnaî hükmüne istinat edilerek, memur ma
nası tevsi edilerek ve bir takım hükümler çıka
rarak, kır, mahalle ve çarşı bekçilerine de bu 
hükmün teşmil edilmesinde bir fayda yoktur. 
Bu istisnaî hüküm mevridine maksurdur. Bu 
kasdı biz teşmil edemeyiz. Bir arkadaşımızın 
dediği gibi, şayet bu hükmün kır bekçileri hak
kında tatbikmdan büyük bir fayda mülâhaza 
olunuyorsa o zaman ayrı bir hüküm koymak 
daha muvafık olur. 

İkinci bir nokta olarak ta şunu arzedeyim: 
Bunlar ifa edecekleri adlî vazifelerden dolayı 
zaten doğrudan doğruya Ceza usulü muhakeme
leri kanununun 154 ncü maddesi mucibince adlî 
takibata tabidirler. O kanunun 154 ncü madde
sinin idare memurlarının otoritesini ihlâl edip 
etmiyeceği meselesi bu Mecliste uzun uzadıya 
müzakere edildi, hatta şimdi Dahiliye vekili olan 
arkadaşımız o zaman Dahiliye encümeni reisi sı-
f atile uzun münakaşalar ve mütalealar beyan et

tiler. Hatta bir kral da müzakereyi istima eder
ken hararetli münakaşalar cereyan ediyordu. 
İşte o 154 ncü madde, en büyük mülkiye âmir
leri ve zabıta âmirleri hakkında bir kaydı istis
naî konulmak suretile bir de tadile uğradı. Bi
naenaleyh idare otoritesinin muhafaza edilmesi 
ve herhangi bir dava, isnat, şikâyetle bunların 
takip edilmesinin zararlı olduğu meselesi her 
işte derpiş edilmektedir. Bilfarz bir valinin 
şahsî cürmünden dolayı Ceza usulü muhakeme
leri umumî hükümler arasında hakkında taki
bat yapılırsa muhakemesi mutlaka mücavir vi
lâyet mahkemelerinden birinde icra olunur. 
Bunları nazarı dikkate alıyoruz. Kanunları
mız temin etmiştir. Şimdi bunu alıp ta kır bek
çilerine, çarşı bekçilerine, mahalle bekçilerine 
kadar işi indirmekle, ne bu felsefe ve ne bu 
mülâhaza edlmiş sayılmaz. Bilâkis iptizale uğ
ratılmış olur. 

Bendenizce, başlıca idarî bir hükmü kanu
niye istinat etmiyen Dahiliye encümeni mazba
tası yerine, tevhidi içtihat kararile de teeyyüt 
eden Adliye encümeni mazbatasının kabulü mu
vafık olur. Zaten Memurin muhakemat kanunu 
İmparatorluk devrinde neşrolunduğu zaman 
vahdeti kaza kabul edilmiş ve idarî mahkemeler 
kaldırılmıştı. Bakıyorum şimdi Mazhar Müfid 
arkadaşım boyuna idarî mahkemelerden bahse
diyor. Halbuki idarî mahkeme kalmadı. 1329 
tarihinde vahdeti kaza memurin hakkında da 
kabul edildi. Yalnız tahkikat ve takibat kısım
larında bir hususiyet mevcuttur. 1609 numaralı 
kanunla da memurun, irtikâp, rüşvet, arttırma 
ve eksiltmelere fesat karıştırma, ihtilas ve saire 
gibi hususlar da tamamile Memurin raııhakemat 
kanunu hükümlerine değil, umumî hükümlere 
tâbi tutulacağı kabul edilmiştir ve bu kanun ha
len yaşamaktadır. 

Fazlı Güleç arkadaşımız, memurların vazi
yetleri itibarile haklarında bir çok isnatlar, ifti
ralar ve tezvirat olabileceğini söylüyorlar. Bu 
isnadı ta kır bekçilerine, mahalle bekçilerine 
kadar indiriyorlar. Bu vaziyette isnat meselesi 
rüşvet meselesinden daha fazla mı mühim olur? 
Onun bile takibinin umumî hükümlere tâbi tu
tulacağını 1609 numaralı kanun kabul etmek
tedir ve bu kanun eylevm mevcut ve tatbik edil
mektedir. Bundan daha fazla olarak zabıtai ad
liye vazifesinden dolayı zaten doğrudan doğru
ya takibe tâbidir, bunun haricinde, idarî ve za
bıtai mania şeklinde, kır bekçisinin, mahalle 
bekçisinin yaptığı herhangi bir hareket umumî 
hükümlere tâbi tutulmasın da, memurlara ait 
hükümlere tâbi tutulsun demek, zannederim işi 
teşmil etmektir. Sarahati kanuniye olmayan 
hususlarda bu teşmil doğru değildir ve böyle 
bir kanun müzakere edilirse zannederim ki pek 
çoklarımız bunun aleyhinde beyanı mütalea ede
cektir. Şu halde verilen takrir mucibince, Ad-
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liye encümeninin mazbatasının reye konularak 
kabulünü bendeniz de Heyeti Celileden rica ede
rim. 

REİS — Efendim, müteaddit arkadaşlar söz 
aldılar, fakat kifayeti müzakere hakkmda tak
rir var (Kâfi, kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye konul

masını arz ve teklif ederim. 
Sivas mebusu 

A. Naci Demirağ 

REİS — Yüksek reyinize arzediyorum (Han
gisini sesleri). Kifayeti müzakereyi yüksek re
yinize arzediyorum: Nazarı dikkate alanlar . . . 
Almıyanlar . . . Nazarı itibare alınmıştır. 

Şimdi Adliye encümeni mazbata muharriri
nin takririni okutup reye arzedeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplere binaen 

Adliye encümeni mazbatasının reye konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adliye encümeni M. M. 
Zonguldak mebusu 

Şinasi Devrin 

REÎS — Bu takriri de yüksek reyinize arze
diyorum (Ret, ret sesleri). Adliye encümeni 
mazbatasının nazarı itibare alınmasına dair Ad
liye encümeni mazbata muharriri tarafından ve
rilen takriri nazarı itibare alanlar . . . Almayan
lar . . . Nazarı itibare alınmamıştır. 

Başka söz olmadığına göre Dahiliye encümeni 
mazbatasını kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Dahiliye encümeninin mazbatası kabul 
edilmiştir. 

2 — Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 
kanun lâyihası ve Nafia, Maliye, Bütçe ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (1/644) [1] 

NAFÎA V. CTI. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya ) — Efendim, huzurunuza getirmiş olduğu
muz Ankara kanalizasyonu hakkındaki kanun 
lâyihası takdim edilmezden evvel bu sene büt
çemizde bu işlere sarf edilmek üzere 300 000 lira 
kabul buyurmuştunuz. Eğer bu kanun lâyihası
nın mustacelen müzakeresini kabul ederseniz 
hemen işe başlar ve ihaleyi toptan yapabiliriz. 
Binaenaleyh mustacelen müzakeresini kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

REİS — Nafia vekili kanun lâyihasının mus
tacelen müzakeresini teklif ediyor. Reyi âlile
rine arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
MİT AT AYDIN (Trabzon) — Bir sual sora

cağım. Bu plân, yani kanun lâyihası bütün An-

f.l] 25 i sayılı b asm ay azı zaptın sonundadır. 

kara şehri ve mülhakatına şamil midir, yoksa 
yalnız Ankara için midir? 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, hiç şüp
hesiz çok iyi bir eser karşısında bulunuyoruz. 
Hattâ bu eseri meydana getirmek hususunda geç 
bile kaldık. Dünyanm en yeni payitahtı, mer
kezi hükümeti vaziyetinde bulunan Ankara-
nm bu eksikliğini gidermek hususunda ihtiyar 
edeceğimiz fedakârlık çok mahalline masruf
tur. Temenni ederiz ki çabuk başlansın ve çabuk 
bitsin ve en sıhhî bir noksan ikmal edilmiş 
olsun. 

Yalnız ben burada bu kanunun ismi üzerin
de biraz tevakkuf etmek istiyorum. Bu kana
lizasyon tabiri, bu kadar millileştiğimiz, Türk 
dili üzerinde bu kadar asabiyet gösterdiğimiz 
zamanda yersizdir. Kanal, kanalize, kanalizas
yon gibi tasrifi mahiyette olan bir kelimenin 
burada kullanılmasını doğru bulmuyorum. Es
babı mucibe olarak belki İstanbul kanalizasyo
nunun kabul edilmiş olduğunu söyliyeceklerdir. 
Fakat ben kendi hesabıma kabul edilmiş olma
sını doğru yola girmeğe mâni telâkki etmiyo
rum. Amma ne diyelim diye bir sual varit ola
caktır. Ben bir defa kanalizasyon tabirinin ne 
olduğunu anlamadığımı söyliyeceğim. Bizce mat
lup olan kanaldır, sularm akacağı yer mana
sınadır. Kanalizasyon ise akıtmak manasmda-
dır. O halde (Ankara şehri akıtılması) gibi bir 
manada olur ki, manası yoktur. Tensip eder
seniz bu işi, içimizdeki kanun diline vâkıf arka
daşların takdirine bırakalım, kanalizasyondan 
kendimizi kurtaralım. Tensip ederseniz bunu 
(mecra) tabirile ifade edelim. Nitekim lâyihada 
(mecra) tabiri vardır. (Mecralar güzergâhında) 
deniyor. Demek ki mecrayi kabul etmişiz. 

«Ankara şehri mecraları hakkında kanun» 
diyelim ve ondan sonra ise başlıyalım. 

AHMED ŞÜKRÜ ESMER ( İstanbul ) — 
Efendim; bir sual soracağım. Bu inşaat hayli 
uzun sürecek. Hepsi tamamlanmadan istifade 
edijmiyecek midir? Yoksa kısım kısım açılacak 
mı? 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Efendim; arkadaşlardan birisi bu ka-
lizasyonun hududunu sordu. Keçiörenle Etlik 
müstesna olmak üzere hemen Ankaranm heyeti 
umum iyesini ihtiva edecektir. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Kayaş dahil 
midir? 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (De
vamla) — Dahil değildir. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Ankara de
yince Ankara Belediyesinin hududu anlaşılır. 
Bu hududu tayin etmek lâzımdır. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (De
vamla) — Banliyösü hariçtir. 

Keçiörenle Etliğin fennî vaziyeti çok masrafı 
mucip olduğu için şimdilik orasını hariç tuttuk. 

Sonra kanalizasyon tabiri üzerinde durdular. 
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Umumî bir tabirdir, isterseniz bunu ipka ede
lim, isterseniz Ankara mecrası diyelim. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Ankara lâğım
ları diyelim. 

NAFIA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (De
vamla) — Bu hususta nasıl tensip ederseniz. 
Sonra üçüncü bir sual de; lâğımların heyeti 
umumiyesi bittikten sonra mı açılacaktır, yoksa 
kısım kısım mı açılacaktır. Biz heyeti umumi-
yesini beklemeden kısım kısım açmak istiyoruz. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 
Ankara şehri kanalizasyonu hakkında kanun 

MADDE 1 — Anknara şehri kanalizasyon 
inşaat ve tesisatı için her sene sarfı icabeden 
miktar o sene bütçesine konulmak üzere 
(6 200 000) liraya kadar gelecek senelere ge
çici taahhütlere girişmeğe Nafia vekili me
zundur. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAT CEBESOY 
(Konya) — Bu kanunu tetkik eden encümen
lerin hepsi Hükümetin bir teklifini kabul et
memiştir. O da mülk sahiplerinin kendiliğinden 
mülklerini bu ana kanala raptetmeleri keyfiye
tidir. Hükümet bunu böyle düşündü, mevcut 
kanun ve usullere göre belediyenin bunu yaptı-
rabilmesi için de bazı müeyyideler de konmuş
tu. Bilahare encümenlerin hepsi bunu da Nafia 
vekâleti yapsın dediler. Filvaki işin intizamı 
ve vaktinde bitirilerek işletilmesi noktasından 
daha doğru bir tabirle fennî noktai nazardan 
hakikaten bunun da Nafia vekâleti tarafından 
yaptırılması lâzımgeliyor. Fakat bu lüzum kabul 
edilecek olursa bu, 6 200 000 lira kâfi gelmiye-
cektir. Bir avans istiyeceğiz. Bu kanal tesisatı
nın heyeti umumiyesi 6,5 milyon liradır. 300 000 
lirası Nafia bütçesinde kabul buyurulduğu için 
burada 6 200 000 lira konmuştur. Ankarada 
20 000 ev vardır. Her ev için 50 lira masraf ka
bul ederseniz 1 000 000 lira daha sarfetmek 
lâzımgelecektir. İşin selâmeti de bundadır. Hü
kümet de Encümenlerin bu arzusuna iştirak 
eder. Arzu buyurursanız bu maddenin müzake
resini sonraya birakalım, öbür maddeler çıksın 
ona göre buraya rakam konur. Emrederseniz 
şimdiden buraya 1 000 000 lira daha kabul bu
yurursunuz, sonra öteki maddelere geçeriz, rey 
sizindir. 

REİS — Nafia vekilinin şimdi izah ettiği 
esbabı mucibeye istinaden bu birinci maddenin 
müzakeresinin diğer maddelerin müzakeresini ta
kiben yapılmasını teklif ediyor. Muvafık görür
seniz bu şekilde devam edelim. (Muvafık ses
leri) . 

MADDE 2 — Mecralar güzergâhındaki bina 

lâğımlarının kanala raptı ve mevcut çukurların 
kapatılması veya iptal edilmesi işleri de, vahit 
fiat üzerinden tesbit edilecek masrafları bina sa
hipleri hesabına olarak Nafia vekâletince yap
tırılır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAT CEBESOY 

(Konya) — Efendim, Hükümet yani Nafia ve
kâletinin mülk sahiplerinin mecraya kendi ka
nallarını rapt işini deruhte etmesini kabul et
tikten sonra Dahiliye encümeninin artık bu kay
dına lüzum kalmıyor. Diğer encümenler, Nafia; 
Bütçe ve Maliye encümenleri bu hususta hem 
fikirdirler, Nafia vekâleti bunu toptan yapa
caktır. Bir mmtaka ikmal edilip te işletmeye 
açılınca bunların civarındaki mülk sahipleri ka
nallarını bu mecraya bağlıyacaklardır. Buna 
mülk sahibinin ne kadarla iştirak edecekleri ayrı 
bir kanunla sizlere arzedilecektir. Bu itibarla 
bu maddenin artık yeri kalmıyor. Nafia encü
meninin noktayı nazarını kabul ederseniz bu 
maddeyi kaldırmak lâzım gelir. Bütçe encüme
ninin veya Maliye encümeninin maddesini ka
bul edelim. 

REİS — Dahiliye encümeninin bu hususta bir 
mütalaası var mı? 

DAHİLİYE En. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Bir itirazımız yoktur, aynen iştirak 
ediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben Hükümetin 
teklifine taraftarım ve çok iyi tertip edildiğine 
kaniim. Şimdi aleyhinde bulunduğum kelimeyi 
kullanacağım, kanalizasyon... Bu, mecradır, ka
nunda da mecra tabiri kullanılmıştır. O mecra 
açılıyor, o mecranın yanında veya iki tarafın
da bulunan evler bu mecra ile ufak kanallarla 
iltisak peyda edecektir. Şimdi Hükümetin tek
lifi veçhile yapılacak iş, bu yol açılmıştır, evin 
suyunu buraya birleştireceksin. 

Birleştirmek şartı şundan ibarettir. Şu 
enlilikte olacak, beton olacak, bilmem ne olacak, 
Tebligat yapılacak, tebligatı alan zat da bunu 
bu rerait dairesinde yapmağa mecbur olacak. 
Nafia vekâletinin burada vazifesi, bunun fennî 
şerait dahilinde yapılıp yapılmadığını mürakebe 
etmek, yapılmamışsa yaptırmaktır. Dahiliye en
cümeninin ve bazı arkadn şiarın doğru olan mü-
taleasma ben de iştirak ediyorum. Bir ev sahi
binin bizzat mühendis, mimar olduğunu, çimen-
tocu borucu bulunduğunu düşünerek kendi evi
nin yolunu yapacağını düşünürseniz, bu adama, 
Devletin ihale bedeli üzerinden bir külfet tah
mil etmek dog-ru değildir. Kendi hesabına, 
kendine taallûk eden işi, menfaatine 
daha uygun olarak, Devletin emri da
iresinde matlup olan küçük kanalların 
bağlanmasına müsaade edilmelidir. Burada Na
fia vekâletinin rolü murakabe olduğuna göre, 
bunu doğrudan doğruya mükellefiyet altına al-
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mak doğru olmaz, Hükmetin teklifinin kabul 
edilmesinde daha çok isabet görüyorum ve 
bunu muhterem Heyetinize teklif ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Si
vas) — Hükümetin teklifinin esası, kanalları 
Hükümet yaptıktan sonra herkesin kendi bina
sındaki mecrasını oraya bağlaması esasıdır. En
cümenin teklifi de, o ameliyenin heyeti umumi-
yesinin Hükümet tarafından yapılarak bu ame
liye için sarfedilen paranın, sonra çıkacak 
maddelerde olduğu gibi, kanunla herkese tevzi 
etmek esasına müstenittir. Refik ince arkada
şımızın buyurdukları gibi mühendis, çimentocu 
gibi eşhasa bırakmak esası vakıa bu. gibiler için 
ucuza mal olabilir. Fakat bu o kadar enderdir ki 
bundan kaç tane mühendis, kac tane çimentocu 
istifade edecektir. Buna mukabil bir çok ta mah
zurları vardır. Bu ameliye borcu ile, hafriyatla 
yapılacaktır. Bunların kapatılması işi de var
dır. Asfaltların veya bordur taslarının bozul
ması ve yapılması ve saire muhtelif ameliyeyi 
istilzam ettirecektir. Binaenaleyh bu işi herke
sin keyfine bırakırsak memlekette bir ucube 
hâsıl olacak ve esas intizam bozulacaktır. Bun
ları önlemek için bu esası kabul etmiş bulunu
yoruz. Nihayet iki üç kişinin istifadesi için 
memleketin umumî sıhhatini alâkadar eden bir 
işi eşhasa bırakmak doğru bir şey değildir. En
cümenin noktai nazarı bu noktadan isabetlidir. 
(Doğru sesleri). 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Bendenizin 
söyliyeceklerimi hemen hemen Abdurrahman 
Naci arkadaşımız söyledi. Yalnız bir noktayı 
ilâve edeyim. O da, bu iş üzerinde her mülk sa
hibi için maliyete göre metretul üzerinden mu
ayyen bir şey hesap edilerek alınmasıdır. 

Bu suretle bütçeye büyük bir tahsisat da 
koymağa lüzum kalmaz ve çok muntazam ve 
güzel bir iş yapılmış olur, bu işi şahsa bırak-
mıyalım. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, iki noktai nazar vardır. Birisi, ka
nalizasyon tesisatı ikmal edildikten sonra gü
zergâhtaki bina sahipleri mecralarını kendile
ri raptetsinler. Filhakika mal sahibine bir ih
tar yapılır, muayyen bir müddet zarfında Hü
kümetin gösterdiği şekil ve usul dairesinde 
yaptırması bildirilebilir. Yapmadığı takdirde 
Hükümet kendisi yapar. 

Şüphesiz takdir Heyeti muhteremenindir, 
şayet Hükümet yapacak olursa paralar alının
caya kadar gayrimenkuller kanunî ipoteğe tâ
bi tutulmalıdır. Ne kadar masraf tutar bil
mem. Şayet bu arada gayrimenkullar satılır 
veya vefat vukua gelir, sahibi hali acze dü
şerse gayrimenkul elden çıkmıştır diye Hazine
nin alacağı havada kalır. Bu itibarla tesisatın 
masrafı ödeninceye kadar gayrimenkul kanunî 
ipotek altında kalmalıdır, faydalı olur. 

REİS — Nafia encümeninin ikinci madde

sini okutuyorum: 

MADDE 2 — Kanalizasyon tesisat ve inşaa
tı ile mecra güzergâhmdaİri bina lâğımlarının 
raptı ve mevcut çukurların kapatılması veya 
iptal edilmesi isleri Nafia vekâletince yaptırılır. 

ZİYA GEVHER ET.-JLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, Meclisinizde Münakalât vekâletinin 
bir kanunu geldiği zaman bir prensip ka ran 
aldınız. Öyle bir karar ki, Münakalât vekili 
çıktı, şimdiden sonra ecnebi kelimeleri ihtiva 
eden bir kanun getirmeyeceğim, dedi. 0:?.a rağ
men, yani Hükümetin bu vadine rağmen ka
nalizasyon gibi fransızca ve ingilizcedsn başka 
kullanılan her lisanda mukabili olan bir koli-
meyi kanun olarak buraya getirmek ana pren
siplere mugayirdir. Bunun sonu nereye vara
caktır? Bu kelime beynelmileldir, umumileş
miştir diye diye ve ala ala lisan kalkar, kül
tür kaybolur. Biz bir taraftan her kelimenin 
türkçe mukabilini bulmağa çalışırken nasıl 
olur da ecnebi bir kelimeyi kanunumuzun ba
şına koyarız? Bir kere, kanalizasyon tabiri d s 
yanlıştır. Bunu Türkler asırlarca evvel yapmış
tır. Frenklerde bir buçuk asırlık tarihi olma
yan bu şeyi Türk çok evvel yapmış ve adını 
boymuştur: Lâğım, Son zamanlarda fena lâ
ğımlardan dolayı, fena kokusundan dolayı bu 
kelimeyi beğenmiyorsanız bu, o değildir arka
daşlar. Bu, kokuyu izale eden temizlik vasıta
sı olduğu için bu kelimeyi kullanınız. Lâğım 
kelimesi bizim lisanımızın her şubesine girmiş
tir. Askerliğimize, her şeyimize girmiştir. «Or
du, Viyana önlerine çeldiği vakit lâğımını aç
tı vs patlattı > deniyor. Niçin bu kelimeyi ter-
kedip de kanalizasyon kelimesini kullanıyoruz? 
Bir takrir takdim ediyorum, kanundaki bü
tün kanalizasyon ve mecra kelimelerinin (lâ
ğım) olarak kabulünü rica ederim. 

REİS — Ziya Gevherin takririni okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Kanundaki «kanalizasyon ve mecra» kelime

lerinin «lâğım» kelimesüe değiştirilmesini tıM'l 
ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

REİS — Başka mütalea yoktur. Kanundaki 
«kanalizasyon ve mecra» tabirlerinin «lâğım» 
olarak ifade edilmesi takrirde teklif ediliyor. 
Bunu yüksek reyinize arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Encümence madde bu suretle tanzim edilsin 
de ona göre okuyalım, 

Evvelâ ikinci maddeyi hu şekilde okutuyo
rum : 

MADDE 2 — Lâğım tesisat ve inşaatı ile 
lâğım güzergâhındaki bina lâğımlarının raptı 
ve msvent çukurların kapatılması veya iptal 
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edilmesi işleri Nafıa vekâletince yaptırılır. 

REİS — Madde hakkında başka mütalea 
yoktur. Maddeyi bu şekilde yüksek reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — İnşaatın hitamında sarfolunan 
mebaliğden bina lâğımlarının ana lâğımlara 
raptı ve mevcut lâğımların kapatılıp iptaline 
taallûk edenlerin aîakalılarca tediye tarzı ve 
alelûmum inşaat masraflarına Devlet ve bele
diye ve mülk sahiplerince iştirak nisbetleri ve 
bu masrafların tesviye şekillerile lâğımların 
idamesi ve işletilmesi suretleri ayrı bir kanunla 
tayin olunur. 

REİS — Büyük lâğımla, küçük lâğımları 
ayırmak için tensip buyurursanız büyük lâğım 
diyelim. (Ana lâğım sesleri). 

O halde ana lâğım tabirini kullanacağız. 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) —Arkadaşlar; 

bu lâğımlar yapıldıktan sonra bunların masra
fının bir kısmına doğrudan doğruya bina sahip
leri iştirak edecektir. Bu, mevzuatı kanuniye-
mizdendir. Belediye yapı ve yollar kanununun 
bir maddesinde; «Fennî kanalizasyon şebekesi 
bulunan mahallerde bina sahipleri lâğımlarını 
kanalizasyona bağlamaya mecburdur» Deniyor. 
Binaenaleyh bu para bina sahiplerinden alına
caktır. 

ikincisi de, belediye rüsum ve tekâlifi ka
nunu vardır. O kanun mucibince sokaklarda ya
pılan lâğımların bedelini de dükkân sahipleri 
ödiyeceklerdir. Şimdi bu madde bu iştiraki 
temin ediyor. Bunda bütün encümenler muta
bıktır ve Hükümetin teklifi de öyledir. Lâkin 
bu iştirak ne vakit olacaktır? Zamanı meselesi, 
bu para bina sahiplerinden ne vakit alınacaktır. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Bittikten sonra. 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Yalnız na
zik bir nokta var, bu maddede «İnşaatın hita
mında» denmiştir. İnşaatın hitamı 5 - 10 sene 
sonra olabilir. İnşaat hitam buluncaya kadar 
mmtaka mmtaka işletmeğe açılabilir ve o kısım 
faaliyete geçer. Binaenaleyh o zaman oradaki 
bina sahipleri bu parayı vermelidirler. Çünkü 
maliye bu parayı avans olarak sarfediyor. (Doğ
ru sesleri). Binaenaleyh bu maddenin başındaki 
«İnşaatın hitamında» kelimelerinin kaldırılarak 
«işletmeye açılan mıntakalarda» kelimelerinin 
konması lâzımdır. Bunu arzetmek istiyorum. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABÇI (Muğ
la) — Encümen muvafakat ediyor. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
sual soracağım. Evlerin bağlanacağı kısım ne 
suretle tayin olunacaktır? Evin önünden geçen 
kısma mı raptolunacaktır?. 

NAFIA V. Gl. ALİ FUAT CEBESOY (Kon
ya) — Tabii, tabii. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yal-
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nız o mudur, yarın bir mahalle aşırı diye bir 
sey çıkmasın? 

NAFIA V. Gl. ALİ FUAT CEBESOY (Kon
ya) — Hayır, hayır, mümkün olduğu sokaktan 
geçen ana lâğıma raptedilecektir. Olabilir ki 
münferit bir ev kalır, tabiî onun için bir ana ka
nal yapılacak değildir. 

Na. E. M, M. İZZET ARUKAN (Eskişehir) — 
Vekil Beyefendi cevap verdiler. Lâkin bir hu
susî hal daha var, onu da arzetmek istiyorum. 
Zaten bağlama keyfiyetini Hükümet doğrudan 
doğruya sahiplerine bırakmıştı. Nafia encüme
ninde tetkik edilirken, Nafia encümeni bir za
rureti fenniye gördüki bunlar Hükümet tara
fından yapılsın dedi. Sebebi de şudur. Bu yal
nız ufak bir kanalla bağlamak meselesi değil
dir. Bir mıntaka işletmeye açılır açılmaz bu 
ameliyeye başlamak lâzımdır. Sokakların gün
lerce açık kalması lâzım gelecektir. Bundan baş
ka Ankaramız arızalı yerlerdendir. Bazı evle
rin birinci katı yoldan aşağıdadır. Bunlarm 
lâğımlara bağlanması daha ziyade bazı hususî 
projelere mütevakkıftır. Doğrudan doğruya 
normal olarak yapılan lâğımlara bunlar akıtıla
mazlar. Bunlarm üzerinde çalışmak, işlemek 
lâzım gelecektir. Tabiî bu bir kanun mevzuu
dur. Bunu vekâlet tetkik edecek ve teklif ede
cektir. 

MİT AT AYDIN (Tarbzon) — Bendeniz an-
lıyamadım, ana kanala bağlamak demek, ana 
caddelerden geçen kanallara mı, yoksa evin bu
lunduğu sokaktan geçecek kanallara mı mülk 
sahibi bağlıyacaktır? 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Büyük caddelerden büyük ana ka
nallar geçecektir, bunlar şebekelere ayrılarak 
yani hususî kanallarla sokaktan geçecektir. Her 
mülk sahibi küçük yollarla evinin önünden geçen 
bu kanallara bağlıyacaktır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
noktanın sarahat kesbetmesi lâzımdır, öyle an
laşılıyor. Evvelâ ana lâğım vardır. Şu cadde
den geçiyor. Bir de ona amuden geçen ikinci 
bir kısım lâğımlar vardır. Onu da Devlet mi 
yapacaktır? (Evet sesleri) Demek ki evin önün
den r̂ ecen lâfımı Nafia yapacak. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Evet... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Gü
zel bu, sarahat kesbetti. 

Demek ki evinizden kanala siz bağlıyacaksı
nız (Evet sesleri). Bu da sarahat kesbetti. 

Şimdi, saym İzzet arkadaşımızın bir sözünü 
anlıyamadım. Bazı evler lâğımdan daha aşağı ka
lır, bunun için hususî tesisat yapmak lâzımdır 
dediler. Eğer biz yaptıracağımız lâğımı sathî 
yapacaksak veya biz lâğımı dünyanm anladığı 
lâğım olarak yapmıyacaksak, telefon, telgraf 
ve saire., bunun içinden geçecektir, benim anla
dığım lâğım budur. Eğer biz sathî bir şey yapa-
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caksak bu tahsisatı vermiyelim arkadaşlar. 
Salahiyetli bir arkadaşımız bunu söylerse çok 
iyi olur. Ben bu lâğımı anlamıyorum. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Fennin icab-
ettirdiği veçhile bağlanacaktır, 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Mede
nî lâğım mı yapacağis? (Evet, evet, tabiî sesle
ri) Onun için bunun esasını ve bunun da tashi
hini rica edeceğim. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; 
maksadımı anlatamamışım. Medenî bir lâğım 
yapacağız. Lâğım içinden, Paris lâğımları gibi, 
adam geçecek mi? Onu bilmiyorum, Onu tabiî 
Vekil Bey söylerler. Ana lâğımı olacak, mecra
lar olacak. Ziya Gevher Bey arkadaşımız her 
ev önünden geçen sokaktaki lâğıma mı bağla
nacak dediler. Vaziyete göre bazan da arkadan 
dolaşarak bağlanacaktır. Aşağıda kalan kısım
lar tabiî bahçelerden dolaşarak lâğıma bağlana
caktır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ta
biî. Fen icaplarına göre yapılacaktır. 

REİS — Efendim madde hakkında başka 
mütalea yoktur. İzzet Arukanm «işletmeye açı
lan mmtakalarda sarf olunan» şeklinde tadili 
hakkındaki teklifine encümen de muvafakat edi
yor. Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum: 
Ankara şehri lâğımları hakkında kanım 
MADDE 1 — Ankara şehri lâğım inşaat ve 

tesisatı için her sene sarfı icabeden miktar o 
sene bütçesine konulmak üzere (6 200 000) li
raya kadar gelecek senelere geçici taahhütlere 
girişmeğe Nafia vekili mezundur. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) 
— Encümenin noktai nazarını kabul buyurdu
ğunuza nazaran bir milyon lira daha zam ya
pılması lâzımgeldi. Her ev için 50 lira kadar 
kabul ettik. 20 000 ev olduğuna göre şimdi 
7 200 000 lira olacaktır. (Kabul, kabul sesleri), 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Arkadaşlar, 
ben bu Ankara şehrini merak ettim ve lâğım 
tesisatı projesini yaptım. Azamî, azamî beş 
milyon lira kadar bir şey tutuyordu. Fakat 
bu gün arkadaşlar pahalılığı nazara alarak ye
di milyona kadar çıkarmışlardır. Kendilerin
den rica ediyorum. Bu en son had olsun ve biz
den bunun için başka para istememelerini istir
ham ediyorum. 

NAFİA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Konya) 
— Arkadaşımız pek iyi bilirler ki yaptıkları 
plânlar çok eski zamanda tertip edilmiştir. Hal
buki bu gün şehir değişmiştir, büyümüştür, 
evler çoğalmıştır. Şimdi kendilerinin sordukla
rı sualle bu lâğım nereye raptedilecek? Bunun 
için birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şubeler 
açacağız. Bunun için bir çok evlere gireceğiz. 
Kendileri de zannetmiyorum ki bu gün yaptı

ğımız detayı plânlarında yapmış olsunlar. Son
ra, rayiç de çok değişmiştir. Bununla beraber 
biz çok gayret edeceğiz ve fazla istememeğe ça
lışacağız. 

' MİT AT AYDIN (Trabzon) — Efendim, zatı 
âlinizin söylediği şekilde plânımda detayye 
olarak her şeyi hazırlamıştım. Yedi milyon biraz 
fazla geliyor. Bendeniz ileride bunun yedi mil
yon lirayı geçmemesi için istirhamda bulunu
yorum. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) 
— Çok teşekkür ederim, biz de buna gayret 
edeceğiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim, herhangi bir imar faaliyetini ve esa
sını yaparken, bir daha gelirsen bundan baş
ka para vermeyiz, kabul etmeyiz gibi ne böy
le bir teklifte bulunabiliriz, ne de Hükümet 
kabul etmek mevkiindedir. Bizim işimiz, gücü
müz memleketin her sahasında imar için para
mız olursa 60 milyon daha veririz. Böyle bir 
taahhüde ne Meclis girer, ne de Hükümet gir
melidir. 

REİS — Efendim, Nafia vekili 6 milyona 
bir milyon daha ilâvesini teklif ediyor. 

Ankara şehri lâğımları hakkında kanun 
MADDE 1 — Ankara şehri lâğımlarının in

şaat ve tesisatı için her sene sarfı icabeden 
miktar o sene bütçesine konulmak üzere 
(7 200 000) liraya kadar gelecek senelere ge
çici taahhütlere girişmeğe Nafia vekili mezun
dur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

H •— Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyi-
luıs), triltçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/657) [1] 

REİS — Encümen lâyihanın müstacelen mü
zakeresini talep etmektedir. Yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar. . . Etmeyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arzedi-

[1] 257 sayılı baemayazı zaptın sonundadır. 
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yorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sa
yılı kanun ile 1050 sayılı Muhasebei umumiye 

kanununa bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun 

MADDE 1 — 2 - VI -1934 tarih ve 2490 sa
yılı kanun ile 26 - V -1927 tarih ve 1050 sayılı 
kanuna aşağıdaki muvakkat madde eklenmiştir: 

MUVÂKKAT MADDE — 1939 Avrupa har
binin devam ettiği müddet içinde ecnebi memle
ketlerden satın alınmış veya satın alınacak her 
türlü eşya ve levazım 2490 sayılı Arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu ile 1050 sayılı Muhase
bei umumiye kanununun 83 ncü maddesinin (H) 
fıkrası hükümlerinin tatbiki kabil olmayan 
hallerde, ait olduğu vekâletin teklifi ve Ma
liye vekâletinin mütaleası üzerine İcra Vekil
leri Heyetince tesbit edilecek esaslar dairesin
de mubayaa edilebilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

•i — Hazarda yarsubaydeın yüzbaşıya kadar 
bir hısım subaylara ve seferde, bütün subaylarla 
askerî memurlara elbise, kaput ve çizme verilme
si heıkkmdaki 2811 ve 29(12 saydı kanunların de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî müda
faa encümeni mazbatası (1/661) [1] 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim bu lâyiha bütçeye taallûk eder. 
O itibarla encümenimize verilmesini teklif ede
rim. 

REİS — Efendim, bütçeye taallûku itibarile 
bu lâyihanın Bütçe encümenine verilmesi teklif 
ediliyor. Lâyihayi Bütçe encümenine veriyoruz. 

5 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Deıhiliye, 
Bütçe ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/293) [2] 

[1] 256 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 255 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAYİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Efendim, mektebin açılma zamanı 
yaklaşıyor. Talebe kabulü için hazırlık yapmak 
icabedecek. Lâyihanın müstaceliyetle müzakere
sini rica ediyorum (Kabul sesleri). 

REİS — Dahiliye vekili bu kanunun müsta-
celen müzakeresini teklif ediyor. Teklifi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Lâyihanın müstace
liyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki kanuna ek 
kanun 

MADDE 1 — Siyasal bilgiler okulunda Dahi
liye vekâleti hesabına 100 e kadar talebe okuttu-
rulabilir. Her yıl okula alınacak talebe miktarı 
Dahiliye vekâleti bütçesine konacak tahsisat ile 
mukayyet olmak üzere Dahiliye ve Maarif vekâ-
letlerince müştereken tesbit olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler.. . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince okut
turulacak talebenin leylî olarak mektebe alın
maları veya bunların Siyasal bilgiler okulu 
idaresinde bir yerde ibate ve iaşeleri mümkün 
bulunduğu takdirde Dahiliye vekâleti bütçesine 
bu maksatla konulmuş olan tahsisat, Maarif 
vekâleti bütçesinin Siyasal bilgiler okuluna ait 
faslına naklolunur. 

Gerek leylî ve gerek pansiyon şeklinde ta
lebenin ibate ve iaşesi temin edilemediği tak
dirde talebeden her birine yiyecek, yatacak, gi
yecek, kitap ve sair masrafları karşılığı olmak 
üzere Dahiliye vekâletince ayda maktuan aza
mî 40 lira verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince okut
turulacak talebenin okula alınmaları ve tahsil
lerini bitirdikten sonra hizmet mükellefiyetleri 
hakkında 2777 sayılı kanunun 2 nci, 4 ncü ve 
5 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
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6 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 

lira iahs'sl halt kındaki 313'] ve bu paranın su
reti teminine dair olan 3483 sayılı kanunlara ek 
kanun lâyihası ve Bütçe ve Nafıa encümenleri 
mazbataları (1/(Uİ2) [l | 

REİS — Bu lâyihanın da müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
su işlerimiz üzerine şayanı şükran tedbirler al
mağa başladık. Memleketimizin inkişafı için 
bu, bize çok ümitler vermektedir. Bu iş üzerin
de bir noktanın Sayın vekilimiz tarafından teib-
vir buyurulmasmı rica edeceğim. O da şudur: 
çok büyük tesisata girişiyoruz. Büyük işler 
yapılmağa başlanmıştır. Bu işleri yapan fen 
heyetinin başında, Dünyada böyle büyük işler 
yapmış, otoriter bir adamm bulunmasını, yani 
bir mütehassıs getirilmesini Sayın vekilimiz mu
vafık buluyorlar mı? Bunun hakkında bize iza
hat vermelerini rica ediyorum. 

İkinci bir ricam da; bu sene bütçede bir tah
sisat vardır. Hatayda Asi nehrinin yaptığı ba
taklıkların üzerinde bir eksiltme yapacaklardı, 
tahsisatı vardı. Fakat bu nokta hakkında Sayın 
vekilimizden bir ricam var. Oradaki bataklığa 
âmil olan arızî bir sebep vardır. 

İptida bu sebebin izalesi için istimlâk mua
melesine vekâlet girişmelidir. Arkadaşlar; o se
bep de şudur: Asi nehrinin yaptığı gölde yılan 
balığı vardır. 

Vaktile bu balığı avlamak ve bunun tica
retini yapmak isteyenlerden birisi, herhalde, 
galiba Meşrutiyetten evvel de olacak, bu neh
rin ağzına bir bent yaparak suyu yükseltmek, 
balığı masrafla ve külfetle gölde avlamaktan-
sa, suyu yükselterek, taşırarak bentte çabukça 
ve kolayca balığı avlayabilmek için bent yap
mak hakkını almış, bir irade ile... Malûmu 
âliniz, eskiden Padişahların iradesile memleke
tin nafia işleri tevcih buyuruluverirdi, böylece 
ve onlar da hak olarak iktisap edilirdi. 

Şimdi sayın Nafia vekilimiz eğer bu bent 
işini halletmeden aldığı tahsisatla gölün yaptı
ğı bataklığı kurutacağım derse, bu bent, yeni 
açacağımız kanalları da taşıracak. Çünkü her 
sene biraz daha bendi yükselterek suyu mü
temadiyen taşınyorlar. Arkadaşlar, bu taşma
ların neticesinde, bataklıkların ortasında kim 
bilir kaç bin Türk ölmüştür. Onun için bu su 
işini yapmağa başlamadan evvel, iptida bu 
bent işini halletmek, yani o bent yapmak hak
kı kimde ise evvelâ onu bertaraf etmek lâ
zımdır, Amik ovasmdaki bataklığı kurutmak 
için. Maliyenin de bir hakkı varmış. Maliye-
n'n hakkı, zannederim ki balık avlama için. 
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saydı mahi ruhsatnamesidir. O ruhsatı almak 
iıibariİ3 olacaktır. Ondan sonra o gölden balık 
avlama vaziyeti müsait olacaksa, Maliye is
terse yapar, isterse feragat eder. Onun için 
de Nafia vekâleti, Maliye vekâletinden şimdi
den rica etmelidir, ruhsat vermemelidir. Ha
tay vilayetimizdeki sıhhat vaziyetini ıslah et
mek üzore evvelâ bu havalide bent işini hallet
mek lâzımdır. Bunun için Nafia vekilinin bizi 
tenvir etmelerini rica ediyorum. 

REİS — Açık reye iştirak etmeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Rasih Kaplan arkadaşımızın 
söyledikleri gibi, hakikaten çok mühim bir işi 
Nafia vekâleti ele almış bulunuyor. Bu iş için 
ns kadar tahsisat verilse yerindedir. Ancak 
arkadaşlar, bu verilen tahsisattan beklenilen 
istifadenin lâyikile yerine getirilebilmesi şart
tır. Binaenaleyh arkadaşlar, tam bir istifade 
temin edebilmek için Rasih Kaplan arkadaşı
mın buyurdukları gibi, salahiyetli elemanların 
vücudu muhakkak lâzımdır. Bu salâhiyettar ve 
bilgili elemanlarla beraber bir de kâfi olarak 
iş programı tanzim etmek lâzımgelir. Yoksa 
şimdiye kadar yapıldığı gibi, bir işe başlayıp 
bırakmak veyahut o işe devam ederken rastge-
le başka işe el atmak gibi vaziyetler, işi, bil
hassa ehemmiyetli işleri çok geri bırakır kana
atindeyim. Bir misal arzedeyim : Arkadaşlar, 
Seyhan nehrinin, daha doğrusu Adana ovası
nın, yani Çukurovanın sulama projeleri tama-
mile yapılmış, ancak maalesef faaliyete geçile
memiştir. Sulama niçin yapılamıyor? Bunun 
da sebebi şudur : Seyhan, Ceyhan nehirleri her 
sene müteaddit defalar taşar ve bu taşkınlık 
neticesi olarak yüz binlerce dekar arazi su al
tında kalır, mahsulât mahvolur veyahut büyük 
bir nisbette zarar hâsıl olur. Şimdi işletmeye 
açılmamasının sebebi, onu arzedeceğim : Bu 
sık sık taşmaların önüne geçmek için üç pro
je hazırlanmıştır. Birisi; yukarıda, dağ ara
sında bir baraj yapmak, büyük, muazzam bir 
baraj yapmak. Fakat salahiyetli arkadaşlar
dan öğrendiğime göre bu barajı yapmak iste
dikleri yerin tabanı, temeli çürükmüş. Bina
enaleyh böyle muazzam bir barajı, milyonlarca 
metre mikâbı suyu tutabilecek bir barajı ora
da yapmanm imkânı yokmuş. 

Sonra, ikinci proje; tahliye kanalları aç
mak suretile fazla gelen suları denize kadar 
akıtmak. 

Üçüncüsü de; iki tarafı geniş tutmak su
retile set yapmak. Son aldığım malûmata göre 
arkadaşlar, maalesef bu projelerin hangisinin 
tatbik edileceği hakkında henüz bir karar ve
rilmiş değildir. Bu karar verilmedikçe orada 
hangisi yapılıp da suların fenalığının önüne 
fp" k iıin yapılması icabeden iş geri bırakıl-
~L0* x-jL, şcbononhı yapıLnası kabil olmuyor. 
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Çünkü gelen sel suları onları tekrar do!'3"'?".''.? 
yeniden açılmasına sebebiyet verecektir, iima-
enaleyh set mi, baraj mı, tahliye kanalı mı, 
hangisinin yapılması lâzımgeliyorsa, yani su
lama işlerinin bu projelerden hangisine tâbi tu
tulması lâzımgeliyorsa onun biran evvel yapıl
ması ve su şebekesinin biran evvel tamamlan
ması lâzımdır. Bunun yapılmamasının bir mah
zuru daha vardır, zannederim ki gerek regü
lâtör için, gerekse bu şebekenin ana kanalla
rı için sekiz milyon lira kadar bir para sarfe-
dilmiş. Çukurovanın sulanması işi ne kadar 
geç kalırsa, bu sekiz milyon daha artacaktır, 
bu paranın faizi mütemadiyen yükselecek, bo
şuna bağlanmış olacaktır. İkincisi de gerek 
Hükümet, bu iş bittiği takdirde, alacağı su
lama ücretinden mahrum kalacak ve muhit de 
fazla alacağı mahsulden müstefit olamıyacak. 
Tabiî benim maruzatım yalnız Çukurova 
için değildir. Böyle herhangi bir mmtakada 
sulamaya ait bir işe başlanmışsa tercihan o 
işleri biran evvel bitirip ve menfaati umumi-
yeye arzedilmesi ricasında bulunacağım. Bil
hassa bunu istirham ederim. 

KUŞENİ BARKIN (Samsun) — Bendeniz 
muhterem vekilimize küçük fakat çok mühim 
bir şey arzetmek isterim. Samsun vilâyetinin 
malûmu aliniz, içinde Kızılırmak, Yeşilırmak 
deltaları vardır. Bu deltaların, aşağı yukarı, ba
taklığa maruz sahası bir buçuk milyon dekar 
kadar tutar. Bu işe senelerdenberi el konmuş
tur. Orada Su işleri müdürlüğü kurulmuş, alâ
kadar memurlar gitmiş, fakat yalnız Yeşilır
mak deltasında uğraşılmıştır. Ötedenberi sıtma 
mücadelesi de halkın yardımile elden geldiği 
kadar ufak tefek kanallar açarak, belâyı biraz 
köylerden uzaklaştırmağa çalışılmıştır. Fakat 
bunların heyeti umumiyesi esaslı, tam ve cezri 
bir şekil almamıştır. 4 sene evvel Millî Şefimiz 
Samsunu teşrif buyurdukları vakit halkın ilk 
ve katî istirhamı, bilhassa memlekete çok bü
yük feyiz getirecek iki delta üzerinde durulma
sı idi. Pek çok vatandaş bataklığın kurutulma
sını istemişti. Millî Şefimiz o vakit Başvekil bu
lunuyorlardı, bu meselenin üzerinde durdu, 
ilk önce ne kadar para lâzım dediler... 150 000 
lira dendi. Diğer senelere sarî olmak üzere 
300 000 lira vait buyurdular .Sonra Nafia ve
kili Ali Çetinkaya hazretleri de gittiler, daha 
sonra çelişildi, ilk iş olarak kanal açıldı. Buna 
100 küsur bin lira sarfedildi. Açılırken arka
daşlarla beraber ben de gittim, gördüm. Kanal 
«excavatur» lerle iyice açılmıştı. Fakat geçen 
sene gittim, kanalı aradım, bulamadım. 100 
bin küsur lira böylece gitti. Amma bazı köprü
ler yapılıyordu. Halk oradan inmesin, bozma
sın diye bir sel geldi, kanalın ağzı kapalı mı 
idi, yahut fennî şerait mi tamamile tatbik edi
lemedi, devamlı surette ayıklanması mı lâzım
dı.. Samimî arzediyorum, kanal bugün meydan

da yoktur. Eğri böğrü bazı izler kalmıştır, fa
kat kanal diye bir şey kalmamıştır. Vaktile 
gördüğüm 20 metre genişliğinde, 2 - 3 metre 
derinliğinde olan kanaldan eser dahi kalma
mıştır. 

Sonra, Bafra deltası da henüz esaslı bir 
etüt görmemiştir. Zannederim Yeşilırmak del
tası da iyi bir haritaya malik değildir. Onun 
için, esasen her türlü mahsule, hatta pamuk 
ve hububata ve bilhassa hayvan yetiştirilmesine 
elverişli olan bu kıymetli arazi ne kadar ça
buk ıslâh edilirse, binlerce vatandaşın hayatı 
kurtarılmış olmakla beraber, bir kaç vilâyetin 
yetiştirebileceği mahsul kadar da mal alınabi
lecektir. Eski çıkan kanunda bu iki deltanın 
ismi vardı, amma bugün yine malarya halkı 
biçiyor. Binaenaleyh hem yapılacak kanalların 
esaslı olarak sarfedilen paralardan sonra or
tadan sellerle kalkmamasmm teminini ve hem de 
bunun ön plâna alınmasını istirham ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — E-
fendim; Rasih Kaplan arkadaşımı teyit için 
buraya çıktım. Hakikaten bu Amik ovasını biz 
de gördük. Bunun esası şudur: Yüz hisseden 
ibaret olan bu dalyanm, balık tutulan yerin, 30 
hissesi Mazlum Paşazade, eski Dahiliye nazırla
rından Memduh Paşa veresesine aittir. 70 hisse
si de Hakanı mahlu Abdülhamide ait iken Hazi-
nei maliyeye intikal etmiştir. Bunun bu gün 
sahibi vardır. Fakat sahipleri de bu balık tutu
lan mahal halkının sıhhatini ihlâl ettiğini an
ladıkları için, zannederim, Hükümete bir tek
lifte bulunarak, bize Antakya üzerinde bir set 
yapmak hakkını verirseniz biz burayi terkede-
riz demişlerdir. 

Fakat bu maksadı temin etmez. Ayni mazar
rat bu sefer Antakya civarında olacaktır. Ma
lûmu ihsanınız, oradaki zevat çok iyi bilirler, 
82 tarihinde Amik ovasında Rahan aşireti 
15 bin hane iken bu gün 5 bin hane kalmıştır. 
Bunun da yüzde seksenini sakat bulmuşlar. Bi
naenaleyh bu gölün yapmakta olduğu facia ma
lûmdur. Hatta çok söylemeğe lüzum yok. Sa-
ym Başvekilimiz de bunu görmüşlerdir. Bunun 
istimlâkinden başka çare yoktur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Biran evvel 
istimlâk. 

MAZHAR MÜFİD KANSU ( Devamla) — 
Bunu istimlâk etmeli ve halkın sıhhatini kur
tarmağa çalışmalı, yoksa başka türlü buna im
kân yoktur. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarınım en çok 
ehemmiyet verdikleri nokta, eğer hulâsa edebi-
lirsem şudur: Biz memleketin en mühim bir 
işinin üzerindeyiz, masraf yapmaktan çekinmiyo
ruz. Günbegün bu iş kesbi ehemmiyet ediyor. 
Binaenaleyh bunu mümkün olduğu kadar daha 
çok iyi otoriter ellere verelim ve daima doğru 
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bir yolda götürelim (Güzel sesleri). 

Bendeniz şunu arzetmek isterim ki, birinci 
kanunu kabul buyurduğunuz zaman, yani bu iş
lere topyekûn başladığımız zaman 1937 tarihi
dir, o vakittenberi vekâletiniz memleket dahi
lindeki en salahiyetli mütehassıs arkadaşlarını 
merkezde toplamak ve şubeler açmakla beraber 
hariçten ismi bütün Dünyaca tanınmış İsviçreli 
Gruneri 6 - 7 arkadaşile getirmişti. Bunun ya
nında bulunan mütehassıslar da, kendi şubele
rinde, Gruner gibi cihanşümul salâhiyet sahibi 
idiler. Harp başlayınca bunların ikisi memle
ketlerine dönmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Gruner de ihtiyarca olduğu için gelemiyecek 
vaziyette bulunmuştur. Vekâletiniz, Grunerin 
yerine, onun salâhiyetinde ve belki daha sala
hiyetli bir zat getirmek teşebbüsündedir ve ya
kında getireceğiz (Çok güzel sesleri). Bu husus
ta çok çalışmaktayız. Daha başka yerlerde ne 
kadar salahiyetli adam bulursak onları da geti
receğiz, getirmek kararındayız. 

Diğer taraftan Yüksek mühendis mektebin
deki su kısmına çok ehemmiyet vermekteyiz, on
ların da tesis, tatbik ve lâbarotuar kısmını 
her gün takviye etmekteyiz ve her sene gayet 
kıymetli arkadaşlar yetişmektedir. İşaret bu
yurdukları gibi, bu işe çok ehemmiyet vermekte
yiz. 

Gelelim ikinci meseleye; program meselesi, 
plân meselesi ve tertip meselesi. Bu kadar oto
riter bir heyet teşkil ettiğimizi huzurunuzda 
söylemem üzerine, zannederim ki siz de benim 
kadar, bu yapılan işlerin, mümkün olduğu ka
dar program dahilinde ve esaslı tetkikat ve te-
tebbuat içerisinde yapılmakta olduğuna kanaat 
getirmeniz lâzımdır. Bendeniz her gün bunu ta
kip etmekteyim. Daima bu iş üzerine itimatla 
çlaışmaktayız. Yalnız sizlere şunu hulâsatan ar
zetmek isterim ki; hakikaten memleketimizin 
su işleri, bir su rejimi, büyük bir etüt meselesi
dir. Bu etüt meselesi eleman ister, zaman ister, 
vakit ister. Binaenaleyh eğer bunları yaptıktan 
sonra işe başlamağa kalkarsak çok gecikmiş 
olacağız. Biz her ikisini mezcederekten işe baş-
lamışızdır. Dünyanın her yerinde de böyle ya
pılmıştır. Amerikada, İtalyada, İsviçrede, her 
taraftan aldığımız malûmata ve bize söylendi
ğine nazaran bu tarzda yürümüştür. Uzun se
neler bir etüt yapmağı düşünüp de ondan sonra 
bir karara gidecek olursak bazı kere tabiatın 
fevkalâde ahvali dolayısile bu etütler de nok
san geliyor. Binaenaleyh daima tekrar yapmak 
lâzım geliyor. Meselâ biz düşündük tam bir 
programa raptederek bu işe başlamağa imkân 
yoktur. 

Şimdi bazı arkadaşlarımın, bilhassa bir arka
daşımın, Seyhan nehri hakkında vermiş olduğu 
izahata dair arzı malûmat edecek olursam bu 
söylediğim şeyleri kolay kabul edeceksiniz. 

Gelelim Rasih Kaplan arkadaşımızın söyledi

ği Âmik ovası meselesine. Başvekilimiz oraya 
seyahat buyurdukları zaman meselenin ehemmi
yetini yerinde gördüler ve bir an evvel bu işe 
başlamamızı emrettiler. Bu sene bütçemizde 
ilk plânda olmak üzere 250 000 lira kabul buyur
dunuz. Biz de derahl ihalesini yaparak Amik 
ovası ile Ası nehrini temizlettirip seviyeyi indi
rerek suyun fazlasını kurutmak ve ondan son
ra da kurumıyan yerlerde kanalizasyon yaparak 
burayı büsbütün kurutmayı düşündük. Birinci 
plânda 250 000 lirayı nehrin temizlenmesi için 
kabul buyurdunuz. Biz bunların hepsini yapaca
ğız. ve o yolda da hazırlıklarımızı yaptık, iha
leyi de bu surette yapmış bulunuyoruz. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bunda istim
lâk isi de dahil mi dir? 

NÂFİA V. Gl. ALİ FUAT CEBESOY (Kon
ya) — İstimlâk de dahildir. Kanunumuzu ona 
göre hazırladık. İşimize mâni olacak her engeli 
ortadan kaldırır ve ameliyemize o şekilde de
vam ederiz. 

İkinci meseleye gelince; memleketin su me
selelerinden en mühimmi Seyhan ovasıdır. Kos
koca ovada ve pek fazla münbit ve mahsuldar 
bir yerde akmakta olan bu nehrin rejimini tes-
bit etmek, ıslah etmek ve ovayı sulamak lâ
zımdır. Heyeti fenniyemiz bunu ele aldığı za
manda iki mühim vaziyet karşısında kalmıştır. 
O da, biri feyezan kısmı, biri de, feyezana da

hil olmayan kısım. Evvelâ feyezan nereden 
hâsıl oluyor, bunu tetkik etmek lâzım. Sonra 
buna nasıl mâni olalım, bunun da tetkiki 
lâzım. Diğer taraftan da feyezan olma
yan kısımlarda kanalları hazırlayıp tet
kikat bittikten sonra neticeye göre ha
reket ederek küçük kanalları yapacağız. 
Şimdi eğer sulamağa başlanmamışsa feyezan 
meselesi halledilmemiş ve küçük kanallar ya
pılmamış demektir. Çünkü bu küçük kanalları 
evvelden yapacak olursak bunlar feyezanla ka
panır. 

Şimdi asıl mesele, arkadaşımızın dediği, re
gülatöre geliyor. Orada bir regülatör yapılmak
tadır. 

Regülatör, malûmu âliniz, suyun muhtelif is
tikametlere tevziini temin edecektir. Bu, bit
mek üzeredir. Filvaki harp dolayısile bunların 
kapaklan gelemedi. Yakında geleceği söyleni
yor. Fakat biz buna intizar etmeden başka va
sıtalarla suyu tutmayı temine çalıştık ve temin
de ettik. Sonra bizi en ziyade yoran; feyeza
nın önünü nasıl alacağız? şedde usulile mi? 
Yani feyezan sahasının önünü şeddelerle kapa
mak suretile mi, baraj yeri bulup baraj yapa
rak suyu toplamak suretile mi, yoksa tahliye 
kanalı açmak suretile mi? Bunları halledebil
mek için büyük bir saha üzerinde etüt yap
mak lâzımgeldi. Mütehassısların kanaati şu
dur: Bidayetten beri baraj yeri bulmak su mü
tehassıslarını yormuştur. Sağlam tabakalar bu-
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lunamadı. Baraj mütehassısı olan bir isviçreli 
son zamanlarda muvaffak olarak bir yer tayin 
etmiştir. Bir taraftan buna ait olan etüdümüz 
neticelenirken diğer taraftan da şeddelere ait 
etüdümüz bitmiştir. Tahliye kanalı açacak 
olursak bu sahada da etüdümüz tamamlanmış
tır. Vekâletiniz bu işler üzerinde tetkikat ile 
meşgul oluyor. Bu hafta içerisinde bunun üze
rinde bir karara vâsıl olacağız. Baraj mı, şed
de mi yapacağız, heyeti mütehassısanm verece
ği karar üzerinde yürünecektir. Görüyorsunuz 
ki, mesele çok inceleniyor ve mütehassıslara 
dikkat ediliyor, ehemmiyetle takip olunuyor. 
Benim kanaatim, bu işlere büyük itimatla ba
kılmak lâzımdır. Fakat demiyorum ki, en mü
kemmelidir. Dünyada her şey tekemmül ede
bilir. Fırsat düşerse elimizdeki mütehassıs
lardan daha çok mütehassıs getirmeğe de ça
lışacağım. Arkadaşlarımız buna emin olabilir
ler. 

Üçüncü mesele, arkadaşımız Samsundaki su 
işi üzerinde durdular. Oradaki müessesemiz, 
şimdiye kadar kanalın kapandığına dair bir ha
ber vermemiştir. Şimdi sular reisi ile konuşur
ken öğrendiğime göre, açılan kanal denize ka
dar götürülmemiştir. Çünkü deniz sularının is
tilâsına maruz kalırdı. Kendilerinde, kapanmış 
gibi bir fikir hâsıl etmesine bu sebep olsa ge
rektir. Bu gün elimizde kanalm kapanmadığı
na ve eser bulunmadığına dair malûmat yoktur. 
Bizim programımızda tamir ve saire hepsi var
dır. Yapılan iş her zaman bozulabilir, dolabi-
lir. Fakat vaktinde tamir esasına daima dikkat 
ederiz. Çünkü bizim su işlerimiz ihmal ve te
seyyüp kabul etmez: 

Çünkü zamanında müdahale edilmediği tak
dirde bu iki üç misli masrafı mucip olabilir. 
Onun için çok dikkat ederiz. Maamafih yerine 
telgraf çekerim, ümit ederim ki böyle bir şey 
yoktur, varsa derhal çaresine tevessül ederiz. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — De
nize kadar açılmamış. 

NAFIA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Devamla) — İkaz buyurdular. Yine biz ehem
miyet veririz, belki arkadaşların söylediği şey 
varittir, dikkat ederim. Nihayet oradaki işler 
bu 50 milyona dahildir. Her halde bu işleri de 
yarrnı bjrakmıyacağız. Bilmem bu cevabımla 
arkadaşlarımı memnun edebildim mi? (Çok gü
zel sesleri, Allah muvaffakiyet versin sesleri). 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tah
sisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti temini 

hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek kanun 
MADDE 1 — 12 - II -1937 tarih ve 3132 sayı

lı kanunla verilmiş ve 22 - VI -1938 tarih ve 
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3483 saydı kanunla temin edilmiş olan (31) mil
yon liralık tahsisata, mezkûr kanunlarda mev
cut hükümlere göre sarf ve teinin edilmek üze
re daha elli milyon lira ilâve edilmiştir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ev
velce 31 milyon, bu kere de 50 milyon lira sular 
için verilmektedir. Cumhuriyet idaresinin bu 
lâyihai kanuniyeyi Meclise şevkinden dolayı ar
zı şükran ederim. 

Efendim, biliyorsunuz, sularımız heder olup 
gidiyor. Şurada Kızılırmak vadisi vardır. Kale
cikten ta Darboğaza kadar 20 saatlik yerin iki 
tarafı 3 er saatlik vadi bu ırmaktan istifade 
edemez. Pamuk meselesi mevzubahs oldu. Mü
tehassıs Müsyü Bayo gitti, burada senevi 40 bin 
balye pamuk yetişeceğine dair raporlar verdi. 
Şimdi burası ıslah edilirse bu kuvayi tabiiyeden 
istifade edilerek memlekette hem pamuk hem de 
hububat ziraati inkişaf edecektir. Bu ırmağm 
tercihan ıslahını ve arazinin İskasını rica ede
rim. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 3132 sayılı kanunun birinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan havzalara, Ana-
dolunun garp ve cenup sahilini teşkil eden Ak
deniz mıntakasile Orta Anadolu, Kızılırmak, 
Fırat ve Dicle havzaları ve Sakaryanın mansap 
kısımları ithal edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Sulama şebekeleri dahilinde 
bulunan arazinin kadastro haritalarına ve bu şe
bekeler içinde tesis edilecek numune tarlaları

nın istimlâk ve tanzimine ait bilûmum masraflar 
bu tahsisattan ödenir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddede görüyorum ki numune 
tarlaları tesis edileceğine dair bir kayıt var. 
Bunun sebebini Nafia encümeni Reisi Aziz İlter 
arkadaşımdan sordum, şu izahatı verdiler: «Bu 
numune tarlası herhangi bir mmtakada yapılır
sa oradaki tarlalara ne miktar su verilmesi 
icabedeceği numune tarlasına verilecek su mik-
tarile hesap edilecekmiş». Böyle bir numune 
tarlası ihdasıma ben kendi hesabıma lüzum gör
müyorum. Sebebi ise arkadaşlar, bir mmtakada 
değil, bir tarla içinde bile muhtelif terkipli 
toprak bulunabilir. Kumsal olur fazla su ister, 
killi olur daha az su ister, terkibi daha az veya 
daha fazla su isteyen toprak olabilir. Buna 
göre su vermeyi icabeder. Ancak sulama şebe
kesi yapıldıktan sonra tarlanın su ihtiyacmı tes
bit edebilirler. Yoksa böyle numune tarlası 
yapmakla buna imkân yoktur, arkadaşlar. Buna 
şu suretle imkân görmüyorum: İstimlâk ettik
leri numune tarlası kumsal, killi veya ikisi arası 
bir terkipte olur. Ona verecekleri suyu, vasatı 
dekar basma verilecek su olarak hesap ederler-
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se benim kanaatıma göre bu suretle çok yanlış 
bir hesaba düşmüş olurlar. Çünkü onun aksi 
olan, terkibi daha farklı olan bir tarlaya ayni 
miktarda su verilecek olursa ya çok veya az 
gelecektir. Numune tarlalarının istimlâk be
delleri ve ileride yapılacak masraflar tarlalarını 
sulayan çiftçilerin sulama ücretine zammoluna-
caktrr. Bu suretle menfaati olmayan bir işten 
dolayı çiftçilere fazla bir ücret tahmil etmenin 
doğru olmıyacağı kanaatındayım. Bu hususta 
bir takrir de takdim ve tasvibinize arzediyorum. 

NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — İbrahim Dıblan arkadaşımız dördüncü 
maddedeki bu numune tarlalarına lüzum olma
dığından bahis buyurdular. Dikkat buyurulur-
sa bu madde doğrudan doğruya Nafia encümeni 
tarafından ilâve edilmiştir. Sebebi de, mütead
dit defalar Nafia vekâleti bütçesinin müzake
resi esnasında bu sulama işinden bahsedilirken 
bu sulama işinin yalnız nafianm işi değil, ayni 
zamanda bir ziraat işi olduğundan da bahsetmiş
tik. Bu sulama işi bu kanun münasebetile Nafia 
encümeninde uzun uzadıya tetkik edildi ve 
neticede, eğer mazbatamızı okumuşlarsa orada 
sarahaten söylediğimiz gibi evvelâ arazinin 
tahdit edilmesi var. Çünkü birden bire kıymet
leniyor. Hatta üç liraya dönümü olan bir tar
lanın sulama başlar başlamaz 70 liraya kadar 
çıktığını mazbatamızda izah ettik. Bunun üze
rine kadastronun biran evvel yapılmasına ka
rar verildi. Encümenin düşüncesi bu idi. Ve
kâlet kadastro ile temas etti, ayni zamanda 
bir arazi sulanırken su ne kadar lazımsa o ka
dar verilmelidir. Çünkü suyun fazlalığı da mu-
zırdır. Onun için verilecek su miktarını tayin 
etmek ve ona göre sulamak ve hangi zaman
larda sulanacağını tesbit etmek zaruridir. İşte 
bunun için de bir numune tarlası açılacaktır. 
Bu numune tarlalarını mühendisler işletecek de
ğildir. Ziraat vekâleti ile görüşeceklerdir. Me
selâ bu gün Adana ovasını sularken pamuğa ne 
vakit su verileceğini tecrübelerle tesbit etmek 
lâzımgelir ve yalnız bu masrafın bu işe tediye 
edilebileceği hakkmda bir hükümdür. Bu da 
icabederse yapılacaktır. 

AHMED HAMDİ DİKMEN (Konya) — Ar
kadaşlar, İbrahim Dıblan arkadaşım şayanı 
hayret bir şekilde numune tarlalarının teşkili 
aleyhinde bulundular. Bizim memlekette sulu 
ziraat henüz yeni bir ziraattir. Bir çok yerler
de daha ıskaya alışılmamıştır. Numune tarla
sının tesisinde gözetilecek şey, yalnız topra
ğın terkibine göre verilecek suyu tayin değil, 
oraya ekilecek nebata ne suretle su vermek 
lâzımgelecektir, bunun evvelden tayini lâzım
dır. Hatta sulama şebekeleri yapılmadan ev
vel bu tecrübelerin yapılması ile sulama işinde 
tarlaya ne miktar su vermek ve nasıl vermek 
icabettiği hakkında köylüyü tenvir eylemek ik
tiza eder. Binaenaleyh Nafia encümeninin koy-
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muş olduğu bu kayıt gayet doğrudur. Takririn 
reddini teklif ederim. (Müzakere kâfi sesleri). 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Noktai 
nazarımı kısaca, sabrınıza sığınarak bir kaç ke
lime ile arzedeceğim. Ben kadastro işlerinin 
yapılmasına itiraz etmedim. Bu çok lüzumlu
dur. İleride sulama işlerine başlandığı zaman 
herkesin tarlasının ne kadar olduğu ve ne mik
tar ücret vermesi lâzımgeleceğinin bilinmesi 
lâzımdır. Binaenaleyh kadastro yapılması şart
tır. Ancak ben numune tarlalarının lüzumsuz 
olduğuna kani olarak maruzatta bulundum. 
Bu hususu izah için yine bazı sözlerimi tekrar 
etmekten başka bir şey bulamıyorum. Arazinin 
terkibi biribirini tutmıyacağı için oraya verilecek 
su mktarmda numune tarlasını ölçü tutmak ka
bil değildir. Bu tarlalar istimlâk edilecek, bir 
tahsisat ayrılacak ve bu tarlalar her sene ekile
cek, tabiî numune olarak gösterilmesi için dai
ma masraf istiyecek. Bu masraflar olsun, istim
lâk parası olsun çiftçinin sırtından çıkacak. 
Maruzatım budur, kanaatime göre bu numune 
tarlaları lüzumsuzdur. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALÎ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Efendim, Ziraat vekili arkadaşımız
la beraber bu maddenin çok lüzumlu olduğuna 
kaniiz. Bendeniz ziraatçi değilim amma arkada
şıma bir noktayi ilâve edeceğim, yalnız bir 
havzada numune tarlası yapmayacağız, ziraatçi-
lerin gösterecekleri lüzum üzerine icabında bir 
kaç tane yapacağız. Ziraatçiler araziyi tetkik 
edecek ne kadar ve ne zaman su verilecek. Zan
nederim benden evvel mütehassıs arkadaşım 
bu hususta izahat verdiler ve çok iyi söylediler, 
biraz da geç kaldık. Şimdi bir çok yerler su
lanmağa başlandı, yarın daha ziyade yer sula
yacağız. Ona da biran evvel başlamak lâzımdır ki 
yapacağımız iş feyizli olsun. 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen 3 ncü maddenin 
aşağıda yazıldığı veçhile tashih ve kabulünü ri
ca ederim. 

MADDE 3 — Sulama şebekeleri dahilinde 
bulunan arazinin kadastro haritalarının tanzi
mine ait bilûmum masraflar bu tahsisattan öde
nir. 

Kocaeli 
1. Dıblan 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar . . . 
Almayanlar . . . Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 3132 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan müddet 1946 ma
lı yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
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Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — 3483 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan senelik tahvil 
miktarı 9 milyon liraya çıkarılmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
j enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafia ve Maliye vekilleri mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Açık reye arzedilen lâyihalara rey verme
yenler varsa lütfen reylerini versinler ... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticelerini arzediyorum. 
Ankara şehri lâğımları hakkındaki kanuna 

(262) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (262) reyle kabul edilmiştir. 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon li
ra tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti 
teminine dair olan 3483 sayılı kanunlara ek ka
nuna (260) zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (260) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir şey yoktur. Pazartesi 
günkü ruznamemiz yüklüdür. Müsaade buyu
rursanız saat 14 te toplanalım. (Muvafık sesle
ri). O halde pazartesi günü saat 14 te toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

+*m 

Ankara şehri lâğımları hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
îzzet Akosman 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 

Aza adedi : 42ç> 
Reye iştirak edenler : 262 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 164 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 

Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
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Dr. Tevfik Aslan 
ITacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nur i Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kakıç 
Faik Baysal 
Nazmi Tok OT 
önıer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Sadet t in Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
01. Burhanelfin Donkeı 
Dr. F u a d Umay 
Haindi Kuleli 
Züzhtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin tllkii 
Hazim Börekçi 
Momed Sev fol i 

Çanakkale 
Atıf Kamçı 1 
Avni Yukarue 
Rusuhi Bulayı rh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazıni Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Asım Us 
Atıf Tüzüıı 
Mazhar Müfid Kansıı 

Çorum 
Di*. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Nur i Kayaa lp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
F a h r i Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gah id Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünki tay 

Edirne 
Dr. F a t m a Memik 
Faik Kal takkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak F ı r a t 
Aziz Samih Tlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Per tev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye El gün 

Eskişehir 
izzet A r u k a n 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 
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Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Momed Ali A »'akay 
Memed Şahin 
Nur i Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Isına il Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atnf Kansu 
Talat Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdull a h Mursal oğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı K u n t 
Haindi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmcd Ovacık 
Emin t n a n k u r 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Bcriker 

İsparta 
Kemal Turan 
M ükerrem Kara ağaç 
Remzi Ünlü 

tstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Fakilıe öymen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karam ursal 

İzmir 
Benal A n m a n 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadett in Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmor 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
F u a d Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali F u a d Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik F ik re t Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâett in Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peke r 
Sadr i Er tem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

E m r ul 1 ah B a rk an 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Mutta lib Öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Viiıımn 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgiier 
Yaşar Özey 

Maraş 
[Tasan Reşid Tankut 
Man sur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Erg in 
Rıza Er ten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddJn Çalışlar 
Sadullalı Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdı Şar lan 
Ham d i Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali D il em re 
F u a d Sirmen 

Samsun 
Amiral Fah r i Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat, 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necnıi Selmen 



Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
61. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
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Atıf Esenbel 
Gri. A. öztekin Erdem-
gil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Muammer Develi 
Nazım Poroy 
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Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
ihsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref D emir el 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(R. V.) (Hasta) 

Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
(Mazur) 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
(Hasta) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
ismet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştâ Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
iskender Artun 
(Hasta) 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(M.) 

Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak (Hasta) 

Eskişehir 
Emin Sazak (Mazur) 
Istamat özdamar 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
.Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

tçeZ 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İspari i 
Hüsnü özdamar 
(M.) 

İstanbul 
Abidin Daver 
A.hmed Hamdi Denizmen 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Memet Aldemir 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
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Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Etem İzzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğaıı 
Kahraman Arıklı 
(Mazur) 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Suat Hayri Ürgüblü 
(Mazur) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr, Fuad Sorağman 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali P^za Türrl 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
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Şevki Ergun 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V). 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. Â.) 
Hikmet Bay ur (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
(Hasta) 
Hasan Menemeneioğlu 
(V.) 
îrfaıı Ferid Alpay a 
(t. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
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Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid T al ay 
Hal id Mengi (M.) 

Ord,u 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(Hasta) 
İsmail Çamaş (M.) 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Hasan Cavid (Mazur) 
Kemalettin Kamu 
(Hasta) 
Raif Dine (Mazur) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zülıtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Şemsa l.şeen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Hasta) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim l'ncedayı 
(V.) 
Yusuf Kemal Tengirşcnl-

Sivas 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 

Remzi Çiner 
Tekirdağ 

Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

T ok ad 
Galib Pekel 
(İl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Ay tun a 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
M i tat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mi tat Yen el 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(Mazur) 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Veled Tzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazım Atıf Kuyucak 
Rifat Vai'dar 
Yusuf Ziya özençi 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti te
mini hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

ye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
260 
260 

0 
0 

166 
3 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
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î : 76 8-8-1941 C : 1 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankanı 
Arif Baytm 
Bel ki s Baykan 
Ekrem Ergim 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur • 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memet Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 

Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
tzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-

men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Krimil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Şehime Yunus 
Kars 

Esad özoğuz 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam aç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
tbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
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Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

î : 76 8-8 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

1941 C : 1 
Salâhattin Çam ı 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
ihsan Tav 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe (Mazur) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çorum 

ismet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr, 1. Tali ÖngSren 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
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Elazığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepo 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
iskender Artun (Has
ta) 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(M.) 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak (Hasta) 

Eskişehir 
Emin Sazak (Mazur) 
tstamat özdamar 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 

Gümüşüne 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç -
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferit Celâl güven 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
(M.) 

İstanbul 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

t : ?6 8-8 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
(Mazur) 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Suat Hayri Ürgüblü 
(Mazur) 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
Kemalettin Olpat 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 

Konya 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 

mı Ö : ı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 
İrfan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavit (Mazur) 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (Mazur) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Sivas 

Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(Mazur) 

Refet Ülgen 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Unkan 
Münib Boy? 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

. . . . • - »&« 
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S. Sayısı: 253 
Mardin mebusu Edib Erginin, Memurin muhakemat kanu
nu hükümlerine nazaran hangi vazife sahiplerinin memu
rin muhakematı hükümlerine tâbi tutulacaklarının tefsiri 

hakkında takriri ve Adliye ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (4/27) 

12 - XII - 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kır, çarşı ve mahallât bekçileri hakkında Memurin muhakemat kanununun dördüncü maddesin
deki istisnaî hükümler cari olamayacağına dair bir içtihat belirmektedir. 

Binaenaleyh, memurin muhakemat kanunu hükümlerine nazaran hangivazife sahiplerinin memu
rin muhakematı hükümlerine tâbi tutulacaklarının tefsir tarikile tesbit ve halledilmesini teklif ederim. 

Mardin mebusu 
Edib Ergin 

Memurin muhakemat kanununun istisnaî hükümlerine tâbi olan vazife sahiplerinin tefsiri tekli
finin esbabı mucibesi 

29 nisan 1330 tarihli çarşiı ve mahallât bekçileri hakkındaki kanunun neşrindenberi bekçiler 
hakkında memurin muhakematı hakkındaki kanun hükümleri tatbik edilmekte idi. Bu sene içinde, 
kır ve çarşı ve mahallât bekçilerinin ilk tahkikatında, Memurin muhakemat kanununun dördüncü 
maddesindeki istisnaî hükümler cari olamıyaeağına dair bir içtihat belirmiştir. Bu içtihadın 
esbabı müstenidesi ikidir: 

Birinci sebep: bekçilerin, memuru tarif eden 788 numaralı kanunun birinci maddesinin şümu
lünden hariç bulunmasıdır. 

İkinci sebep: bekçilerin, hususî kanunlarına göre zabıtai mahalliyenin nezaretinde olup zabı-
tai mania ve adliye vezaifinde ona muaveneıle mükellef ve işbu vezaifin ifası sırasında yalnız 
jandarma ve polisin haiz olduğu salâhiyeti ha /. olmasıdır. 

Birinci sebebe göre; Memurin kanununun birinci maddesi tarifine dahil olmıyanlarm, Memurin 
muhakemat kanunu hükümlerine tâbi olmaması lâzım gelirki; bu takdirde belediye memurlarının 
dahi Memurin muhakemat kanununun istihdaf ettiği istisnaî hükümler haricinde tahkikat ve ta
kibata tâbi tutulmaları lâzım gelir. 

Halbuki Belediyeler kanunu, bu memurların Memurin muhakematı kanunundan müstefit ol
duklarını tasrih eder; binaenaleyh bu birinci sebep, icabî bir kıymet ifade edemez. 

İkinci sebebe gelince: 29 nisan 1330 tarihli kanunun dördüncü maddesi sarahati mucibince 
bekçiler, «polisin malik olduğu hukuku da» haizdir. Bu hukuku haiz olanların, kendi haklarında 
polisler gibi hususî kanunların istisnaî hükümlerinin tatbik edilmesini talep etmeleri de kendileri 
için bir hak olur. 

Binaenaleyh Memurin muhakematı hakkındaki kanunun tatbikatında, idarî kanun cümlesinden 
olan 788 numaralı Memurin kanununun değil; Türk ceza kanununun memuru tarif eden hüküm
lerinin nazara alınması, idarî ve adlî icabattan olduğundan keyfiyetin tefsir tarikile halledilmesi 
lüzumludur. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 16 -V -1941 
Esas No. 4/27 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 

Mardin mebusu Edib Erginin Memurin 
muhakemat kanununa nazaran hangi vazi
fe sahiplerinin bu kanun hükümlerine tâ
bi tutulacaklarının tayinine dair Yüksek 
Reisliğe takdim eylediği tefsir tale
binin Adliye encümenine havale ve tevdi buyu-
rulması üzerine bu talebin taallûk ettiği kanun 
maddeleri teklif sahibinin huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tefsir teklifinin mucip sebeplerinde : « Kır, 
çarşı ve mahallat bekçilerinin ilk tahkikatında, 
Memurin muhakemat kanununun 4 ncü madde
sindeki istisnaî hükümlerin cari olamayacağına 
dair beliren içtihadın istinat ettiği iki sebepten 
hiç birinin varit olmadığı beyan ve izah edil
dikten sonra memurin muhakematı hakkındaki 
kanunun tatbikatında idarî kanun cümlesinden 
olan 788 numaralı memurin kanununun değil 
Türk ceza kanununun memuru tarif eden hü
kümlerinin nazara alınmasının idarî ve adlî 
icabattan olduğu neticesine varılmaktadır. Bu 
izahata nazaran kır, köy ve mahallat bekçileri
nin Memurin muhakemat kanunu hükümlerine 
tâbi tutulmamasmın birinci sebebi, bekçilerin 
memuru tarif eden 788 numaralı kanunun birin
ci maddesi şümulünden hariç kalmasıdır. Tek
lif sahibi, bekçilerin memurin kanununun birin
ci maddesi tarifine dahil olmaması hususunun 
bunların Memurin muhakemat kanununa tâbi 
tutulmamalannı istilzam etmeyeceğini beyan et
mekte ve buna delil olarak da Memurin kanu
nunun: birinci maddesinde münderiç vasıfları 
haiz olmayan belediye memurlarının Memurin 
muhakemat kanununa tâbi tutulduklarını ileri 
sürmektedir. 

Belediye memurları hakkında bu istisnaî usu
lün tatbiki, Belediye kanununun 102 nci madde
sinde bu memurların vazifelerile alâkalı suç
larından dolayı Memurin muhakematı kanunu
nun cari olacağı hakkında sarih bir hükmün 
mevcudiyetine mütevellittir. Bu itibarla tefsir 
talebinin istinat eylediği bu delil ileri sürülen 
mütaleayı teyit değil bilâkis nakzeder mahi

yettedir. Filvaki Memurin kanununda yazılı 
vasıfları haiz olmayan belediye mensuplarının 
Ceza kanununun memuru tarif eden maddesi
nin hükümlerine dahil olmalarından dolayı Me
murin muhakemat kanununa tâbi tutulmaları 
icabetseydi kanuna bu istisnaî usulün hakların
da cari olacağma dair bir madde ilâvesine ma
hal kalmazdı. Halbuki Ceza kanununun memu
run tarifine taallûk eden maddesinin usul hak
kındaki istisnaî hükümlere şümulü olmaması 
sebebiledir ki Belediye kanununa bu yolda bir 
hükmün dercine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş
tur. Kezalik istisnaen Köy kanununun 11 nci 
maddesine vazolunan hükümlerle muhtarların 
da Memurin muhakemat kanunu hükümlerine 
tâbi tutulmaları temin edilmiştir. 

Bundan başka çarşı ve mahallat bekçilerine 
dair olan 29 nisan 1330 tarihli kanunun 4 ncü 
maddesinde bekçilerin polisin malik olduğu 
hukuk ve salâhiyeti haiz bulunduklarına dair 
olan fıkrası bunların Memurin muhakemat ka
nununa tâbi tutulmalarını hiç bir veçhile istil
zam edemez. Evvelemirde şurası kayde şayan
dır ki 20 temmuz 1330 tarihli kır bekçileri hak
kındaki kanun böyle bir hükmü ihtiva etmedi
ğinden bu delilin kır bekçilerine teşmil ve tat-
bikma imkân olmadığı aşikârdır. Halbuki tef
sir talebinde çarşı ve mahallat bekçilerile kır 
bekçileri arasında bu bakımdan bir tefrik ya
pılmamıştır. Kaldı ki çarşı ve mahallat bekçi
lerinin yukarıda zikri geçen 4 ncü madde hü
kümlerine tevfikan zabıtai mania ve adliye va-
zaifinin ifası sırasında polisin malik olduğu 
hukuku haiz olmaları bu vazifeleri ifa ettikleri 
sırada zabıta memurları gibi suçluları yakala
mak lüzumunda silâh kullanmak, suçun izle
rini ve delillerini tesbit ve muhafaza bakımın
dan icabeden tedbirleri ittihaz gibi doğrudan 
doğruya bu vazife ile alâkalı hususlara mün
hasır olduğunda şüphe edilemez. Türk ceza 
kanununun 279 ncu maddesine gelince : Me
murun tarifine taallûk eden bu maddenin mün-

( S. Sayısı : 253 ) 
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hasıran Ceza kanununun tatbikatına ait oldu
ğu esasen madde başında beyan edilmiş olma
sına göre bu hususun da usul kanununa teş
miline imkân yoktur. Kır, mahallât ve çarşı 
bekçilerinin Ceza kanununun 279 ncu maddesi 
hükmüne tâbi olmaları işledikleri suçlara te
rettüp eden cezalarm tatbiki itibariledir. 

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplere bi
naen encümen, tefsir talebinin mesnetlerini 
varit görmediği gibi tefsiri mucip bir mev
zuun da mevcut olmadığına ittifakla karar ver
miştir. 

Havalesi mucibince Dahiliye encümenine 

Memurin muhakemat kanunu hükümlerine 
nazaran hangi vazife sahiplerinin bu kanun hü
kümlerine tâbi tutulacaklarının tesbit edilmesi
ne dair Mardin mebusu Edib Ergin tarafından 
Yüksek Reisliğe takdim edilen tefsir alebi ve 
Adliye encümeninin bu hususa ait mazbatası en
cümenimize tevdi kılındığından okundu ve tefsir 
talebini icabettiren sebebin «Kır, çarşı ve ma
hallât bekçileri, memuru tarif eden 788 numa
ralı kanunun birinci maddesinin dairei şümulün
den hariç ve hususî kanunlarına göre zabıtai 
mahalliyenin tahtı nezaretinde olup zabıtai ma
nia ve Adliye vazifesinde ona muavenetle mü
kellef ve işbu vezaifin ifası sırasında yalnız jan
darma ve polisin haiz olduğu salâhiyeti haiz 
olmalarma mebni bu vazifelerinden mümbais 
veya vazifelerinin ifası sırasında hadis olan 
suçlardan dolayı ilk takibatın icrasında umumî 
hükümler tatbik olunup Memurin muhakemat 
kanununun 4 ncü maddesindeki istisnaî hüküm 
cari olamryacağma» dair 18 mart 1940 tarihinde 
ittihaz eedilmiş bulunan tevhidi içtihat kararı 
olduğu anlaşıldıktan sonra mesele müzakere 
olundu. Şöyle ki: 

1 - Kır bekçileri kanunu ile çarşı ve mahal
lât bekçileri kanununu ayrı ayrı tetkik eden en-

tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Bingöl 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

İmzada bulunamadı 
Bursa Gazianteb Hatay 

Atıf Akgüç ö. A. Aksoy B. S. Kunt 
Kastamonu Kayseri Kocaeli 

Ahidin Binkaya R. Özsoy Salâh Yargı 
Manisa Trabzon 

Asım Tümer F. A. Barutçu 

cümenimiz, her iki kısmı bekçilerin vazife ya
parken veyahut yaptıkları vazifeden dolayı hak
larında takibat icrasmm Memurin muhakemat 
kanunu hükümlerile hudutlanmış olduğu kana
atini hâsıl etmiştir. Çünkü: 

Krr bekçileri kanununun 4 ncü maddesinde 
aynen «Kır bekçileri jandarma zabitlerinin tah
tı nezaretinde olup jndarma efradı derecesinde 
zabıtai mania ve adliye vazifesile mükellef» ol
dukları tasrih edilmiş olup yoksa «yalnız jan
darmanın malik olduğu salâhiyeti haiz» bulun
dukları beyanile iktifa edilmiş değildir. Herhan
gi bir vazifenin mukabilinde mutlak bir hakkm 
mevcudiyeti hukukun değişmez prensiplerinden 
olduğu göz önünde tutulacak olur ise; silâhını 
istimal eden jandarma efradı hakkmda tatbik 
edilen Memurin muhakemat kanunu hükümleri
nin, ayni şekilde silâhını kullanmış bulunan kır 
bekçisi hakkında da tatbik edilmesi, kanunî bir 
lüzum olduğunu reddetmek imkânsızdır. 

Çarşı ve mahallât bekçileri kanununun 4 n-
cü madesinde dahi aynen « bekçilerin, zabıtai 
mania ve Adliye vazifelerini ifa sırasında poli
sin malik olduğu hukuk ve salâhiyeti haiz » 
bulundukları musarrah olup yoksa « yalnız po
lisin malik olduğu salâhiyeti haiz » oldukları 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 4 - VIII -1941 
Esas No. 4/27 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 
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zikredilmekle iktifa edilmiş değildir. Bu sebep
ledir ki, kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
silâhını bir polis gibi istimal eden bekçiler hak
kında yapılacak ceza takibatının, bir polis hak
kında tatbik edilen kanun hükümleri dairesinde 
yapılması, kanunun bekçiler için tanıdığı bir 
hak olduğu aşikârdır. Gerçi; Adliye encümeni 
mazbatasında bu hakkın « zabıtai mania ve Ad
liye vazifelerini ifa sırasında suçluları yakala
mak, lüzumunda silâh kullanmak, suçun izleri
ni ve delillerini tesbit bakımından icabeden ted
birleri ittihaz etmek » gibi işlerden ibaret ol
duğu beyan edilmekte ise de; hakikatte bu iş
ler polisin haiz olduğu hukuk arasında sayıla
maz. Çünkü hukuk mefhumunda irade ve mu
hayyerlik mündemiçtir; hak sahibi ister ise o 
hakkı kullanır, diler ise o haktan feragat edebi
lir. Halbuki, bekçilerin bir suçluyu yakala
maktan veyahut bir suçun delillerini toplamak
tan feragat etmeleri tasavvur olunamaz. 

Binaenaleyh, bu işler, polisin ifa edeceği vazi
feyi ve istimal edeceği salâhiyeti ifade eder. 
Bu sebebledir ki, « polisin haiz olduğu hukuk » 
tabirinden kanunun kasdettiği mâna, gerek ce
za ve usul kanunlarında ve gerek idare kanun
larında zabita otoritesine taallûk eden sübjek
tif hükümlere matuf olduğu tereddüt kabul et
mez hakayiktandır. 

2 - Belediye memurları, Memurin kanunu
nun birinci maddesindeki tarife dahil olmadı
ğı halde Memurin muhakemat kanunu hüküm
lerine tâbi tutuldukları sadedinde teklif sahi
binin ileri sürmüş olduğu delil tahlil edilerek, 
tevhidi içtihat kararının müstenit bulunduğu 
«kır ve çarşı ve mahallât bekçileri, Memurin 
kanununun birinci maddesinin şümulü daire
sinden hariç oldukları için Memurin muhake
mat kanunu hükümlerinin tatbikmdan da ha
riç tutulmaları icabedeceğine» dair sebebin, 
kanunî esasata tetabuk etmemekte olduğuna 
bir işaret olarak irae kılındığı neticesine varıl
mıştır. Çünkü: 

Memurin muhakemat kanunu hükümlerinin, 
yalnız Memurin kanununun birinci maddesin
de tarif edilenlere münhasır olmayıp tariften 
hariç bulunanlar hakkında dahi tatbik edile
bileceği, Belediye kanununun bu açık hükmü 
ile takviye edilmiş bulunduğu şüphesizdir. Hu-
susile belediye memurları arasında intihap ile 
seçilmiş reis ve azanın mevcudiyeti, Belediye 

kanununa bu yolda bir hüküm dercini mucip 
kılan diğer müstakil bir sebep teşkil eder. 

3 - Memurin muhakemat kanununu 1330 
(1914) senesinde ve Memurin kanunu 1926 se
nesinde tedvin edilmiş olup bir kanunun, ken
disinden on iki sene sonra neşredilecek olan 
diğer bir kanım muhtevasının kendi hükümle
ri üzerinde tesir bırakacağını derpiş ederek bu 
tesiri karşılayacak hükümleri ihtiva etmesi 
ihtimali tasavvur olunamıyacağı tabiidir. Kal
dı ki ; amme hizmeti memurlarından oldukları 
halde haklarında Memurin muhakemat kanunu 
hükümlerinin tatbik edilmemesi matlup olan
lar var ise ancak bunlar hakkında hususî ka
nunlarına bu yolda istisnaî hüküm konulabile
ceği bedihidir. Nitekim; Millî korunma kanunu
nun «bu kanıma göre tavzif olunan memur ve 
müstahdemlerin bu kanunun tatbiki dolayısile 
işledikleri suçlardan dolayı haklarında yapıla
cak cezaî takiplerde Memurin muhakematına 
dair kanun hükümleri tatbik edilmez» hükmü
nü ihtiva eden 64 ncü maddesi, bu esasın ka
nunla müeyyet bir burhanıdır. 

Bundan başka; çiftçi mahsullerinin korun
ması hakkındaki kanım lâyihasını tetkik eder
ken Adliye encümeni, bekçiler hakkında Memu
rin muhakemat kamımı hükümlerinin tatbik 
edilmemesi cihetini i İtin? m ettiği için lâyihanın 
23 ncü maddesine «Bu kamın ile vazifedar olan
ların suçlarından dolayı haklarında takibat ic
rası, Memur m muhakemat kanununa tâbi değil
dir» hükmünü koymuş iken; lâyihayı son ola
rak tetkik eden Muvakkat encümen bu ciheti 
iltizam etmediği içindir ki ; lâyihadan bu hük
mü ihtiva eden fıkrayı tamamen çıkarmış ve 
Yüksek Meclis dahi lâyihayı bu suretle kabul 
etmiştir. Bu son taknin vaziyeti de, bekçiler 
hakkında Memurin muhakemat kanunu hüküm
lerinin tatbik edilmesi hükmünü teyit edici bir 
katiyet arzeder. 

4 — Memurin muhakemat kanununun neşri 
tarihinde hangi vazife sahiplerinin «Memur» 
mefhumu içinde ifade ve ihata edilmiş olduğunu 
tayin etmek için o tarihten beri cereyan eden 
tntbikat ve kanunî mevzuat dahi tetkik ve 
1334 (1918) tarihinde kanunları tefsir etmek 
salâhiyeti kendi teşekküllerine mevdu bulu
nan Şûrayi Devletin 3 eylül 1334 (1918) tarihli 
takvimi vakayide neşredilen tefsirine ittilâ ha
sıl edildi. Bu tefsirde; «Umuru Hükümete ait 
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muamelâtı asaleten veya vekâleten gerek maaş 
gerek ücret alarak veya mülâzemet suretile bilâ 
maaş veya hiç bir ücret almaksızın ifa ile mü
kellef olan kimselerin cümlesi memur olup bun
ların haklarını tayin eden cihet, sureti tavzif
leri değil; ifa ettikleri vazife olduğundan her
hangi sınıftan olursa olsunlar Memurin muha-
kemat kanunu hükümlerine tâbi bulundukları» 
esası tesbit edilmiştir. 

5 — Büyük Millet Meclisinin, Memurin ka
nununun tedvininden sonra ittihaz etmiş ol
duğu 10 nisan 1930 tarihli ve 556 numaralı ka
rarın müstenidi olan Memurin encümeni maz
batası dahi; ceza takibatında memurun şümulü 
dairesini tamamile açıklamıştır. Bu mazbatada; 
«558 numaralı kanun mucibince hususî mües-
sesat memurları gibi muameleye tâbi bulunan 
Tütün inhisar idaresi memurlarının vazifelerin
den mütevellit veya vazifelerini ifa sırasında 
hadis suçlarından dolayı haklarında Memurin 
muhakemat kanunî ahkâmı cari olup olmıya-
cağının tefsir tarikile halli talep edildiği cihet
le Memurin kanunundaki tarifin, o kanuna gö
re Devlet memuru olacaklarda aranılması lâ
zım gelen hususî vasıflan tayin ve bunların yi
ne o kanuna göre haiz olacakları hukuk ve sa
lâhiyeti tahdit maksadile yapılmış olup umumî 
ve şamil bir manaya göre amme hizmetlerinden 
herhangi birinin ifa ile mükellef olanlara «Me
murin» denileceği ve hususî kanunlarla Devlet 
işlerinde kullanılan müstahdemlere de memur 
hukuk ve vecaibinin teşmil edileceği tasrih edil
miş bulunmaktadır ki; jandarma efradı derece
sinde zabıta vazifesile mükellef oldukları Kır 
bekçileri kanununda ve polisin malik olduğu 
hukuk ve salâhiyeti haiz bulundukları mahal
lât bekçileri kanununda sarahaten yazılı olan 

kır ve mahallât bekçilerinin, Memurin muha
kemat kanunu hükümlerinden hariç tutulması
na işbu tefsir kararı hiç bir suretle imkân bı
rakamaz. Binaenaleyh: 

«Ceza tatbikatında» hangi vazife sahipleri
nin memur telâkki edileceği hususunda Adli
ye encümeni ile müttefik olan encümenimiz, 
«Ceza takibatında» dahi aynen ve tamamen o 
vazife sahiplerinin memur addedilmeleri ve bi
naenaleyh haklarında Memurin muhakemat ka
nunu hükümlerinin tatbik olunması, mevcut 
kanunî mevzuat ve tefsiri mukarrerat hüküm
leri icabından bulunduğundan bu hususta ye
ni bir tefsire mahal olmadığına ittifakla karar 
vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılmır. 
Dahiliye E. Rs. Eeis V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uybadm Atıf Tüzün Edib Ergin 

Kâtip 
Yozgad Ankara Ankara 

S. Korkmaz Ekrem Ergun F. Daldal 
Antalya Antalya Balıkesir 

Rasih Kaplan T. Sökmen Y. S. Uzay 
Bursa Çanakkale Çankırı 

F. Güvendiren II. Ergeneli A. Doğan 
Çorum Erzurum Gazianteb 

/. K. Alpsar N. Elgün Dr. A. Melek 
Hatay îçel îzmir 

A. Türkmen T. C. Beriker M. Aldemir 
Kütahya Malatya Sivas 

8. Ertem E. Barkan M. Ş. Bleda 
Tokad Trabzon 

Galib Pekel Salise Abanozoğlu 
Zonguldak Zonguldak 

/. E. Bozkurt Rifat Vardar 
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S. Sayısı: 254 
Ankara şehri kanalizasyonu hakkında kanun lâyihası 

ve Nafıa, Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/644) 

T.G. 
Başvekâlet 2 -VI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2303 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkında Maliye vekilliğince- hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin
ce 29 - V - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Ankara şehri kanalizasyon ameliyat ve inşaatı için taahhüt mezuniyetine dair kanun proje
sinin esbabı mucibesi 

Ankara şehri kanalizasyon işlerinin takip ve intacı hakkında Yüksek Başvekâletten telâkki 
olunan emir üzerine Su işleri teşkilâtında müstahdem ve bu işlerde ihtisası olan mütehassısların da 
fikir ve mütaleaları alınmak sur etile kanalizasyon avan projeleri ihzar ve ikmal edilmiştir. 

Bu avan projelerin tatbikatına geçilmeden önce bu işlerde ihtisası bulunan bir mütehassıs tara 
fmdan tetkik, tashih ve tasdik edilmesi için, kanalizasyon işlerindeki ihtisası dünyaca tanınmış 
olan ve Berlin şehrile Almanyanın diğer bir kısım kasabalarının ve Istanbulun kanalizasyon proje
lerini hazırlamış olan mütehassıs Edvard Wild bir ay müddetle celbedilmiş ve projeler mumai
leyh tarafından tetkik edilerek tashih ve tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle mezkûr tesisatm bu projelerdeki esaslara göre tatbikatına geçilmesi ve şehrin bü
yük bir ihtiyacı olan bu noksanın bir an evvel tamamlanması lâzım gelmiştir. 

Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde ve müteahhitler elile yaptırılması 
icabeden bu tesisatın bir iki sene içinde tamamlanmasına imkân bulunmadığı cihetle kanun pro
jesinin birinci maddesine: 

Tahminen altı buçuk milyon liraya mal olacağı anlaşılan bu inşaat ve tesisat için, her sene sar
fı icabeden miktarın o senenin bütçesine konulması suretile altı buçuk milyon liraya kadar gelecek 
senelere geçici taahhütlere girişmeğe mezuniyet istihsali; 

İkinci maddesine: 
inşaatı tamamlanarak işletmeye açılan mecraların güzergâhında bulunan bilûmum mebaninin 

mevcut lâğım çukurlarının kapatılarak lâğım sularının mecraya verilmesi için lâzım gelen tesisa
tın yaptırılması mecburiyeti ve bu mecburiyetin de işletmeye açılma tarihinden itibaren en çok 
altı ay gibi bir müddetle tahdit edilmesi, son fıkrasına da bu mecburiyete riayet etmeyen mülk 
sahiplerinden her münferit ev için (on) ve apartımanlarm her dairesinden de onar lira naktî 
ceza alınmakla beraber bu hususa müteallik tesisatın belediyece vücude getirilmesi ve yapılan 
masrafların da yine mülk sahiplerinden Tahsili emval kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesi; 

Bundan başka bu tesisata Devlet bütçesinden sarfedilecek mebaliğin itfası için de, bu tesisat
tan istifade edecek olan ve lâğımları bu şebekeye bağlanan mülk sahiplerinden bir defaya mahsus 



olmak üzere bir ücret alınması düşünülmüş vebunun için de üçüncü maddesine: 
Kanalizasyon tesisatının işletmeye açılmasını müteakip lâğım suları mecralara akıttırılan mülk 

sahiplerinden bir defaya mahsus olmak üzere muayyen bir meblâğın Hazinece istifa edilmesi ve 
bu meblâğın da Maliye, Nafia ve Dahiliye vekâletlerinee müştereken tesbit ve İcra Vekilleri He
yetince tasdik edilecek miktarda bulunması ve bu parayı vermeyenler hakkında da Tahsili em
val kanunu hükümlerinin tatbik edilmesi, 

Dördüncü maddesine de: 
Kanalizasyon tesisatı tamamlanarak işletmeye açıldıktan sonra şebekede yapılması lâzım gelen 

bakım, tamir ve ıslah ameliyatının ve işletmede istihdam edilecek teknik ve idarî memurlarla di
ğer bilûmum personellerin ücret, yevmiye, harcırah, zarurî masraf, tazminat ve tedavi masrafla
rının velhasıl işletmenin icabettirdiği teknik ve idarî bilûmum sarfiyatı karşılamak üzere bu te
sisattan istifade edecek olan ve lâğımları kanalizasyon şebekesine bağlanan mülk sahiplerinden 
her sene Belediyece muayyen bir ücret alınması ve bu ücret tarifesinin de, Maliye, Nafia ve Da
hiliye vekâletlerinee müştereken tesbit ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilmesi ve vermeyen
ler hakkında da Tahsili emval kanunu hükümlerinin tatbik olunması; gibi esasların konulması su-
retile işbu kanun projesi ihzar edilmiştir, 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 11-Yi-1941 
Esas No. 1/644 

Karar No. 16 
Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkında Mali
ye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 29 - V -1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılarak Başvekâletin 2 - VI -1941 
tarih ve 6/2303 numaralı tezkeresile Yüksek ma
kamınıza sunulup Encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Nafia, 
Dahiliye vekilleri ve Maliye mümessili huzurile 
tetkik ve müzakere edildi. 

Ankara şehrinin her bakımdan en büyük ek
siği olan kanalizasyon tesisat ve inşaatının biran 
evvel itmam ve ikmali maksadını istihdaf eden 
bu kanun lâyihası Encümenimizce de müttefi-
kan kabul edilmiştir. Ancak Hükümetçe tanzim 
edilen kanun lâyihası ahkâmına göre, yalnız 
ana tesisat ve mecralar inşaatı Hükümetçe yapı
larak hususî bina ve emlâk lâğımlarının bu mec
ralara raptı keyfiyetinin mülk sahiplerine bı
rakıldığı görülmüş ve bundaki mahzur üzerinde 
durularak ve istanbul şehri vaziyetinin Anka-
rada tekerrürüne meydan bırakılmamak üzere, 
bilûmum inşaat mey anında emlâki hususiye 
mecralarının da Hükümetçe yaptırılması muva
fık olacağı mütalea kılınmıştır. Ona göre kanun 

lâyihasmdaki Hükümet teklifinin ikinci madde
si tadil edilmiş ve ikiye tefrik edilerek Nafia 
vekâletine yaptırılacak işin neler olduğu zikir 
ve boyanile ikinci madde yeniden yazılmıştır. 

Bu tesisat ve inşaatın amme menfaati ve 
mülk sahipleri menfaati gibi iki gayeyi temin 
ettiği mülâhaza edilerek bundan mülk sahipleri
ne isabet edecek hisse miktarının ne suretle ta
yin ve tesbit edileceği üçüncü maddede beyan 
edilmiştir. 

Bu hisse miktarının bina vergi kıymetleri 
esasına istinaden tesbiti ve kanun lâyihasında 
zikredilmesi lüzumu mevzuu müzakere olmuş 
ise de neticede keyfiyetin Hükümetin takdirine 
bırakılması kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde, Hükümetin ikinci madde
sinin son fıkrasının yerine kaim olmakta ve 
umumî mecralara raptolunacak hususî mecralar 
inşaat masrafının mülk sahiplerine aidiyetine 
dair hükmü ihtiva etmektedir. 

Beşinci madde: Parayı tahsil edecek maka
mın belediye yerine Hazine olarak tashihile Hü
kümetin dördüncü maddesi kabul edilmiştir. 

Altıncı madde : Madde numaraları tadil edil-
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riıek suretile Hükümetin beşinci maddesi kabul 
edilmiştir. 

Yedinci madde : Bu kanun hükümleri tatbi
kat sahasına girdikçe 642 numaralı Ebniye ve 
423 numaralı Belediye vergi ve resimleri (ka
nunlarında lâğımlara ait hükümlerin ilgası ikti
za etmesine mebni bu hüküm ilâve edilmiştir. 

Sekizinci madde : Kanalizasyon tesisatının iş
letmesi hususile Hükümetle belediye arasında 
taksimi vazaif ve mesuliyeti ve mülk sahiplerile 
olan münasebetle 3, 4 ve 5 nci maddeler muci
bince tahsil edilecek paraların miktar ve zaman 
ve tarzı tahsili tasrih ve tesbit edilmek üzere bir 
nizamname tanzimi zarureti görülmüş ve 8 nci 
madde olarak bu hüküm ilâve edilmiştir. 

sil edileceğine dair olan üçüncü, tesisat işletme
ğe açıldıktan sonra lâğım sularının mecralara 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkında Mali
ye vekâletince hazırlanıp icra Vekilleri Hey
etinin 29 - V - 1941 tarihli toplantısında Büyük 
Millet Meclisine arzı kararlaştırılan ve Başve
kâletin 2 - VI - 1941 tarihli ve 6/2303 numaralı 
tezkeresile Yüksek Reisliğe takdim kılman ka
nun lâyihası, Nafia encümeninin bu hususa ait 
mazbatasile birlikte havale edilmiş olduğu En
cümenimizde Dahiliye, Maliye ve Nafia vekil
leri hazır bulundukları halde müzakere olundu. 

Devlet merkezinin belli başlı noksanların
dan biri ve belki birincisi olan kanalizasyon tesi
satının meydana getirilmesi maksadile uzun za-
mandanberi devam etmekte bulunan tetkiklerin 
nihayet bularak tanınmış bir mütehassıs tara
fından da tashih ve tasdik edilmek suretile ha
zırlanmış olan avan projelerinin tatbiki safha
sına erişilmiş ve en az dört senede ikmali tasav
vur olunan bu büyük işin bu gibi ehemmiyetli in
şaatı tahakkuk ettirecek veçhile teşkilâtlanmış bu
lunan Nafia vekâletinin mesuliyeti ve ihtisas sa
hibi mühendislerinin idare ve murakabesi altın
da arttırma ve eksiltme kanununa göre müte
ahhitlerine ihale olunup başarılması için. 

Hükümetin 6 nci maddesiİe 7 nci maddesi 9 
ve 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafia En. Rs. 

Erzincan 

Afyon K. 
M. Gönç 

Çoruh 
A. R. Erem 

İsparta 
H. Özdamar 

Manisa 
0. Ercin 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukdn 
Ankara 

A. Bayhn 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
izmir 

8. Epikmen 
Niğde 

H. Mengi 

Kâtip 
Sivas 

Ankara 
E. Demiret 

içel 
C. Mersinli 

Malatya 
M. Özpazarbaşı 

Urfa 
R. Soyer 

1 •— Gelecek senelere sari olmak üzere 
6 200 000 liraya kadar teahlıütlere girişmesini 
teminen Nafia vekiline mezuniyet verilmesi; 

2 — inşası tamamlanıp işletmeye açılan mec
ralar güzergâhmdaki binalara ait çukurların ka-
patılmasile lâğım sularının bu mecralara akıtıl
masını mümkün kılacak tesisatın yaptırılması 
hususunda vaki olacak masrafların mülk sahip
lerince ödenmesi; 

3 — Kanalizasyonun gerek tesis ve gerek işr 
letme masraflarına bundan istifade edecek olan-
larca iştirak olunması; 

4 — Kanalizasyonun ikmal olundukça bele
diyeye devrile işletmenin bu idare uhdesine 
bırakılması esaslarına göre tertip edilmiş 
olduğu anlaşılan lâyiha umumî hatlarile muvafık 
görülerek Nafia encümeninin metni müzakereye 
esas tutuldu. 

Birinci ve ikinci maddeler yazılışa ait bazı 
tashihlerle kabul olundu. 

Kanalizasyonun inşasına sarf edilecek olan me-
baliğe mukabil ve bir def aya mahsus olmak üzere 
mecralar güzergâhmdaki binalar sahiplerinden 
istifa olunacak hisse miktarının Dahiliye, Mali
ye ve Nafia vekâletlerince müştereken tesbit ve 
icra Vekilleri Heyetince kabul ve Hazinece tah-

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 1 - VII - 1941 
Esas No. 1/644 
Karar No. 56 

Yüksek Reisliğe 
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âkıttıfılmâsı ve çukurların kapatılması veya ip
tal edilmesi masraflarının Hükümetçe verilecek 
karara göre defaten veya mukassatan Hazinece 
tahsil edileceği hakkındaki dördüncü, kanalizas
yonun işletme masraflarını karşılamak üzere lâ
ğım sulan mecralara akıtılan mülk sahiplerinden 
yukarıda zikri geçen vekaletlerce müştereken tes-
bit ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
tarifeye göre Hazinece her sene muayyen bir üc
ret tahsil edileceğinden bahis beşinci, yukarıki 
maddeler mucibince tahsil olunacak paraları ver
meyenler hakkında Tahsili emval kanunu hüküm
lerinin tatbik edileceğini bildiren altıncı, bu ka
nunun şümulü dahilinde bulunacak yerlerde eb-
niye kanununun 12 nei madedsile Belediye vergi 
ve resimleri kanununun 41 nci maddesini hü 
kümsüz bırakmak suretile Ankara için hususî 
bir rejim ihdas eden yedinci ve nihayet kanali
zasyonun kurulma ve işletilmesi bahsinde Hükü
met, belediye ve mülk sahipleri arasındaki her 
türlü münasebetleri tanzim için bir nizamname-
yapılacağına işaret eyleyen sekizinci maddelerin 
müzakeresinde bütün bu hususların şimdiden tes-
biti aşağıda beyan olunan sebeplerden dolayı 
mümkün ve muvafık görülmedi; şöyleki : 

A - Kanalizasyon güzergâhmdaki mülk sahip
lerine ödetilecek olan tesis ve işletme masrafları 
hisseleri içtimaî bir hizmet mukabili olduğundan 
bir nevi resim telâkki edileceğine ve her türlü re
simlerin tarh ve cibayetinde ise Teşkilâtı esasiye 
kanununun 84 ve 85 nci maddeleri hükümlerinin 
gözönünde bulundurulması zarurî olduğuna bina
en bu hisse ancak Büyük Meclisçe tayin edile
bilir. 

B - Bahse mevzu hisseler adî hizmet muka
bili ücret addedilerek miktarlarının teklif edilen 
şekilde tayini îcra Vekilleri Heyetine bırakıl
sa bile meydana getirilecek olan kanalizasyon
dan yalnız güzergâhtaki mülk sahipleri istifade et
meyip caddelerdeki yağmur ve civardaki sel ve 
dere sularının akıtılması hususunda belediye tara
fından da pek hususî bir faide temin edileceğin
den onun da masrafa iştiraki lâzımdır. 

C - Güzergâhtaki arsalar üzerine inşa edile
cek binaların vüsati imar pilâmna rağmen he
nüz katiyetle malûm bulunmamak hasebile bun
ların kanalizasyondan istifadeleri derecesinin ve 
binaenaleyh tesis masraflarına iştirak hisesi nis-
betinin ancak takribi surette tayini kabil olup bu 
da bittabi adalet ve nasaf etle telif olunamaz. 

D - Bahis mevzuu olan hisseler resim veya adî 
hizmet mukabili ücret addedilse dahi bunların 
Devlet tarafından vatandaşlara tahmil edilmesin
den dolayı matrahlarının önceden malûm ve mu
ayyen bulunması iktiza eder. Halbuki yukarıda 
arzedilen sebeplere binaen tesis, hissesinin ve su 
hafriyatına veya binaların cephe tulüne yahut 
metre mikabı yekûnuna göre tesbitinin tasavvuru 
kabil olan işletme hissesinin matrahları ne ola
bileceği - hesabı tağlit eden diğer bazı unsurların 
da inzimamı ile - henüz sarih surette bilineme
mektedir. 

E - Hisselerin ücret telâkkisi halinde Tahsili 
emval kanunu ile tahsiline gidilemez. Tesis mas
rafı mühim bir yekûn kabul eden bu işe Devletin 
iştirak nisbet ve miktarını tayin için kanunî hü
küm vazı lâzımdır. 

F - Diğer taraftan ebniye kanununun 12 nci 
maddesile Belediye vergi ve resimleri kanununun 
41 nci maddesini bu işte hükümsüz bırakarak 
Ankara için hususî bir rejim ihdasını bu günlük 
haklı gösteren âmillerin izalesini mümkün kıla
cak malî tedbirler ittihazı suretile bu kanunla
rın bünyesinde rahne açılmamasının temini de 
mütalea edilebilir. 

G - Nihayet kanalizasyondan istifade edecek 
olanlarla Hükümet ve belediye arasındaki müna
sebetlerin ve alâkalı taraflara tahmil olunan kül
fetlerin mahiyet ve şümulü tesisatın ikmalinde 
vuzuhla taayyün edeceğinden 3, 4, 5, 6, 7, 8 nci 
maddeler mevzularının müsbet şekilde tetkiki o 
vakit imkân dahiline girmiş olacaktır. 

İşte, bu cihetleri nazara alan Encümenimiz -
içtimada hazır bulunan Dahiliye, Maliye ve Na-
fia vekillerinin de muvafakatile - Kanalizosyo-
nun gerek tesis ve işletme hisselerinin ve gerek 
bu husustan dolayı Hükümetle belediye ve halk 
arasındaki münasebetlerin tayinini tesisatın ik
malinde meydana getirilecek hususî bir kanuna 
bırakmağı münasip görmüş ve iktiza eden mad
deleri buna göre kaleme almıştır. 

Havalesine tevfikan Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Baydar H. Dicle 

Kayseri Kırşehir Kırşehir 
Ömer Taşçıoğlu t. Özkan M. Seyfeli 

Tokad Zonguldak 
Cemal Kovalı Y. Ziya Özenci 
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Bütçe encümeni mazbatâsi 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 151 
Esas No. 1/644 

5 -VII-1941 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkında Mali
ye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 2 - VI -
1941 tarih ve 6/2303 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Nafia ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimi
ze tevdi buyurulmakla Nafia ve Maliye ve
kâletlerinin salahiyetli memurları hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha, Ankara şehri kanalizasyon inşaat 
ve tesisatı için sarfı iktiza eden 6 200 000 liraya 
kadar gelecek senelere geçici taahhütlere giriş
meğe mezuniyet verilmesine ve inşaattan sonra 
mevcut çukurların ne suretle kapatılacağına, 
inşa ve işletme masraflarına bina sahiplerinin 
ne şekilde iştirak ettirileceğine ve tahsil usulle
rine dair ahkâmı ihtiva etmekte olup Ankara 
şehrinin sıhhî durumile alâkalı kanalizasyon 
inşaatını temin edecek olan bu lâyiha esas itiba-
rile encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Maliye encümeni lâyihayi biri tahsisat ve in
şaat ile yapılması icabeden işler ve diğerini de 
inşaattan sonra inşa ve işletme masraflarına ve 
tahsil usulüne müteallik hususat olmak üzere iki 
kısımda mütalea etmiş ve birinci kısmın lâyiha
dan tefrikile derhal kanuniyet kesb etmesini ve 
ikinci kısımdaki ahkâmın daha derin tetkikat ile 
etraflı bir surette mütalea edilerek ayrı bir lâyi
ha ile teminini muvafık görmüş ve bu hususa 

Hükümetçe de iştirak edilmiş olup bu mütaleaya 
binaen üç maddelik bir lâyiha tanzim eylemiştir. 

Encümenimiz Hükümetin de mutabık kaldığı 
Maliye encümeninin bu noktai nazarına iştirak 
etmekle beraber Hükümetin birinci, Nafia encü
meninin ikinci maddelerini yazılış itibarile daha 
uygun görmüş ve bu maddeleri kabul eylemiştir. 
Maliye encümeninin üçüncü ve dördüncü mad
delerinde bir kelime değişikliği yapılmak sure-
tile ve beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Dahiliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
Mezun 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. Fethi Altay 

Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
S. îçöz 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 
Kırklareli 

B. Denker 
Ordu 

H. Yalman 

Bu M. M. 
Kayseri 

S. Hayri Ürgüblü 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
• R. Ünlü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. A. Yörüker 
Muğla 

H. Kitaba 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/644 

Karar No. 38 
Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkında Mali
ye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Nafia, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi kı
lındığından Dahiliye ve Nafia vekilleri hazır ol-

5 - VIII - 1941 

duğu halde okundu : 
Ankara şehri kanalizasyon tesisatının, Na

fia vekâletince hazırlanan avan projelere göre 
inşasına başlanılmasını temin maksadını istihdaf 
eden kanun lâyihası Encümenimizce de esas iti
barile kabul edildi. 
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6 — 
Bütçe encümeni mazbatasında beyan edildiği 

üzere; lâyihayı iki ayrı kısma tefrik ederek 
tetkik eden Maliye encümeninin temhit eylediği 
ve Hükümetin de iştirak ettiği mütalea, inşaat 
ve tesisatta daha verimli netice istihsalini temin 
edeceği kanaatinde bulunan Encümenimiz dahi 
Maliye ve Bütçe encümenlerinin müşterek nok-
tai nazarlarına iştirak ve bu encümenlerin ha
zırladığı lâyihaları müzakereye esas ittihaz etti. 

Bütçe encümeninin, yazılış itibarile daha uy
gun görmüş olduğu Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edildi. 

Bütçe encümeninin, kezalik yazılış itibarile 
daha uygun görerek kabul etmiş olduğu Nafia 
encümeninin ikinci maddesinden «bina lâğımla
rının kanalizasyon tesisatına raptı ve çukurla
rın iptali işleri Nafia vekâleti tarafından yaptı
rılacağı» hükmü pek sarih olarak anlaşılmakta 
olmasına ve bu hükmün Maliye encümeni
nin ikinci maddesinde dahi tamamen açıklan
mış bulunmasına rağmen maddenin müza
keresi sırasında Nafia vekili tarafın
dan maddenin «bu işler Nafıa vekâletinin 
murakabe ve nezareti altında bina sahipleri tara
fından yapılacağı » manasında anlaşılması lâzim-
geleeeği ve mucip sebep olmak üzere birinci mad
de mucibince sarfına mezuniyet verilen altı mil
yon küsur liranın ancak ana hatları tesisatına 
tekabül eden bir miktar olup binaların irtibat 
hatları için yapılacak masrafların karşılığı bu
lunmadığı dermeyan edildi. Bu mucip sebep 
üzerinde tavakkuf eden Encümenimiz, irtibat 
hatlarının bina sahipleri tarafından münferiden 
yaptırılmasının iktiham edilemeyecek derecede 

1 ağır müşkülâtı intaç edeceğini gözönünde tut
makla beraber bu hususta sarfedilecek mebaliğin 
karşılıksız bırakılmaması lüzumunu da derpiş 
ederek Nafia encümeninin ikinci maddesine « va
hit fiat üzerinden tesbit edilecek masrafları bina 
sahipleri hesabına olarak » kaydinin ilâvesini za
rurî ve muktazi telâkki eyledi. 

Maliye encümeninin hazırladığı metinde bir 
kelime değişikliği yapılmak suretile Bütçe encü
meni tarafından tesbit edilmiş olan üçüncü ve 

dördüncü maddeler ile Maliye Encümeninin be
şinci maddesi dahi Encümenimizce aynen kabul 
edildi. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. Kâ. 

Tekirdağ Çoruh Mardin Yozgad 
C. Uybadın Atıf Tüzün Edib Ergin 
Ankara Antalya Antalya 

F. Daldal T. Sökmen R. Kaplan 
Balıkesir Bursa Çanakkale 
S. Uzay F. Güvendiren H. Ergeneli 
Erzurum İzmir Tokad 
N. Elgün M. Aldemir Galib Pekel 

Hususî binalara ait lâğımların umumî mecra
ya raptı işinin; Nafia vekâletince yapılmaı ve 
masrafları bina sahiplerinden avans olarak alın
ması şeklinde tadil edilen ikinci maddesinin tadi
line aşağıda arzeylediğim sebeplerden dolayı mu
halifim : 

Bina sahiplerinin rıza ve muvafakati olmadan 
Nafia vekâletinin bu binalara ait mecrları doğ
rudan doğruya yaptırması keyfiyeti şahıs huku
kunun mahfuziyeti noktai nazarından muvafık 
değildir. 

Nafia vekâletinin tayin ve tesbit edeceği şe
kilde hususî bina sahipleri muayyen bir müddet 
zarfında binaları kanallarını umumî mecraya 
rapta mecbur tutulabilirler. Bu mecburiyete ria
yet etmiyenler hakkında cezaî hükümler koymak 
kabildir. 

Aksi takdirde bu iş Nafia vekâleti tarafından 
yapılarak masrafları bina sahiplerinden kanunen 
tayin edilecek eşkâl dairesinde tahsil edilebilir. 

Bu maksadı istihdaf eden ve Maliye encümeni 
tarafından tesbit edilen maddenin aynen ipkası 
reyindeyiz. 

Ankara Gazianteb 
Ekrem Ergün Dr. Abdürrahman Melek 

Nafia vekâleti veya vekâletin nezareti altın
da belediye tarafından- bina sahiplerinden önce 
masraf avans olarak alınması suretile - yaptırıl
ması kaydı ile yokarıya imzakoyan arkadaşların 
fikrindeyim. 

Sivas Zonguldak 
Mithat Ş. Bleda î. E. Bozkurd 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Ankara şehri kanalizasyonu 
hakkında ka7iun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri 
kanalizasyon inşaat ve tesisatı 
için her sene sarfı icabeden 
miktar o sene bütçesine konul
mak üzere (6 200 000) lira
ya kadar gelecek senelere geçi
ci taahhütlere girişmeğe Nafia 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — tnşaatı ikmal 
edilerek işletmeye açılan mec
ralar güzergâhındaki bilûmum 
mebaninin lâğım çukurlarının 
işletmeye açılma tarihinden iti
baren en çok altı ay içinde ka
patılarak lâğım sularrnm mec
raya akıtılması için lâzımgelen 
tesisatın yaptırılması mecburi
dir. Bu mecburiyete riayet et
meyen mülk sahiplerinden 
münferit evler ve apartıman-
ların her dairesi için onar lira 
naktî ceza almmakla beraber 
lâğımları belediyece mecraya 
akıttırılır ve bunun için yapı
lan masraflar mülk sahiplerin
den istifa edilir. 

MADDE 3 — Kanalizasyon 
tesisatının işletmeye açılması
nı müteakip lâğım suları mec
raya akıttırılan mülk sahiple
rinden bir defaya mahsus ol
mak üzere Maliye, Nafia ve 
Dahiliye vekâletlerince müşte
reken tesbit ve icra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek mik
tarda bir meblâğ Hazinece is
tifa edilir. 

MADDE 4 — Lâğımları mec
raya akıttırılan mülk sahiple
rinden kanalizasyon tesisatının 
işletme masraflarını karşılamak 

— 8 — 
NAFÎA ENCÜMENÎNÎN DE-

•ĞİŞTÎKÎŞÎ 

A nkara şehri kanalizasyonu 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin tek
lifi aynen. 

MADDE 2 — Kanalizasyon 
tesisat ve inşaatı ile mecra gü
zergâhındaki bina lâğımlarının 
raptı ve mevcut çukurların ka
patılması veya iptal edilmesi 
işleri Nafia vekâletince yaptı
rılır. 

MADDE 3 — Kanalizasyon 
tesisat ve inşaatının işletmeye 
açılmasını müteakip, bu hu
susta sarfedilen mebaliğe mu
kabil ve bir defaya mahsus ol
mak üzere mecralar güzergâ
hındaki bina ve arsa sahiple
rinden istifa olunacak hisse 
miktarı, Maliye, Dahiliye ve 
Nafia vekâletlerince müştere
ken tesbit ve İcra Vekilleri He
yetince kabul ve Hazinece tah
sil olunur. 

MADDE 4 — Bina lâğımla
rının mecralara akıttırılması ve 
çukurların kapatılması veya ip
tali masrafı mülk sahiplerine 

MALÎYE ENCÜMENÎNÎN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ankara şehri kanalizasyonu 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehrin
de kanalizasyon kurulması için 
her sene sarfı lâzımgelen mik
tar o sene bütçesine konulmak 
ve gelecek senelere sari olmak 
üzere 6 200 000 liraya kadar 
taahhütlere girişmeğe Nafia 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — Kanalizasyo
nun kurulmasile güzergâhında
ki bina lâğımlarının mecralara 
raptı ve mevcut çukurların ka
patılıp iptali işleri Nafia ve
kâletince yaptırılır. 

MADDE 3 — İnşaatın hita
mında sarfolunan mebaliğden 
bina lâğımlarının mecralara 
raptı ve mevcut lâğımların ka
patılıp iptaline taallûk edenle
rin alâkalılarca tediye tarzı ve 
alelûmum inşaat masraflarına 
Devlet ve belediye ve mülk sa
hiplerince iştirak nisbetleri ve 
bu masrafların tesviye şekille-
rile kanalizasyonun idamesi ve 
işletilmesi suretleri hususî bir 
kanunla tayin olunur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTİRÎŞÎ 

Ankara şehri kanalizasyonu 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Nafia encüme
ninin ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3 — İnşaatın hita
mında sarfolunan mebaliğden 
bina lâğımlarının mecralara 
raptı ve mevcut lâğımların ka
patılıp iptaline taallûk edenle
rin alâkalılarca tediye tarzı ve 
alelûmum inşaat masraflarına 
Devlet ve belediye ve mülk sa
hiplerince iştirak nisbetleri ve 
bu masrafların tesviye şekille-
rile kanalizasyonun idamesi ve 
işletilmesi suretleri ayrı bir ka
nunla tayin olunur. 

— 9 — 
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ankara şehri kanalizasyonu 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Mecralar gü-
zergâhındaki bina lâğımlarmm 
kanala raptı ve mevcut çukur
ların kapatılması veya iptal 
edilmesi işleri de, vahit fiat 
üzerinden tesbit edilecek mas
rafları bina sahipleri hesabma 
olarak Nafia vekâletince yap
tırılır. 

MADDE 3 — Bütçe encü
meninin 3 ncü maddesi aynen. 
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üzere Maliye, Nafia, Dahili
ye vekâletlerince müştereken 
tesbit ve tcra Vekilleri Heye
tince tasdik edilecek tarifeye 
göre her sene muayyen bir üc
ret belediyece istifa edilir. 

MADDE 5 — 2, 3 ve 4 ncü 
maddeler mucibince istifa edi
lecek paralarla para cezalarını 
vermeyenler hakkmda Tahsili 
emval kanunu hükümleri tat
bik olunur. 

— 10 — 
Na. E. 

ait olup mecraların işletmeğe 
açıldığı mmtakalarda Hükü
metçe verilecek karara göre de
faten veya mukassatan Hazine
ce tahsil olunur. 

Mal. E 

MADDE 5 — Lâğımları mec
raya akıttırılan mülk sahiple
rinden kanalizasyon tesisatının 
işletme masraflarını karşılamak 
üzere Maliye, Nafia, Dahiliye 
vekâletlerince müştereken tes
bit ve tcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek tarifeye göre 
her sene muayyen bir ücret 
Hazinece istifa edilir. 

MADDE 6 — 3, 4 ve 5 nci 
maddeler mucibince tahsil olu
nacak paraları vermeyenler 
hakkmda Tahsili emval kanu
nu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 7 — Bu kanunun 
tatbik hududu dahiline giren 
mahallerde 642 numaralı Ebni-
ye kanununun 12 nci maddesi
nin ve bu kanunun 4 ncü mad
desi ahkâmı tatbik edilen mm
takalarda da 423 numaralı Be
lediye vergi ve resimleri ka
nununun 41 nci maddesinin lâ
ğımlara ait hükümleri cari ol-
mıyacaktrr. 

MADDE 8 — Kanalizasyon 
tesisatının kurulma ve işletme
si hususunda Hükümetle bele
diyenin tatbik edecekleri usul 
ve muamele ve mülk sahiplerile 
olan münasebat ve paraların 
tarzı tediye ve tahsili ayrıca 
bir nizamname ile tesbit olu
nur. 
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Hü. 

MADDE 6 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

29-1-1941 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ha. V, 
Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

H. Çakır 
G. I. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

G. K. tncedayı 

Da. V. 
F. Öztrak 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

Na. E. 

MADDE 9 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen. 

MADDE 10 — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 4 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun 
hükümlerini tatbika icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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BÛ. E. 

MADDE 4 — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 5 — Maliye encü
meninin beşinci maddesi aynen. 

- 1 3 -
Da. E. 

MADDE 4 — Bütçe encü
meninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Maliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen. 

>ym« 
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S. Sayısı: 255 
Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna ek ka 

nun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe ve Maarif encümenleri 
mazbataları (1/293) 

T. C. 
Başvekâlet 26 - XII - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/6484 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2777 sayılı kanuna ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
19 - XII - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bu günkü idare prensibi ve Cumhuriyet rejimi ve İdare âmirlerine Cumhuriyet kanunlarile 
tevdi kılman çeşitli vazifeler karşısında idare teşkilâtının yüksek tahsil görmüş unsurlarla tak
viyesi zarurî görülmekte ve 1700 sayılı Dahiliye memurları kanunu mucibince de> idare amirlik

lerine tayin olunacak kimselerin Hukuk veya Siyasal bilgiler okullarından mezun olmaları ica-
betmektedir. 

Gerçi merkez teşkilâtına mensup bir çok gençler Hukuk fakültesine devam etmekte ve mek
tebi ikmalden sonra da vekâletimize olan bağlılıklarını kesmem ekte iseler de miktarlarının az
lığı dolayisile hissedilen boşluğun Siyasal Bilgiler okulu mezunlarile doldurulmasına mecburiyet 
hâsıl olmaktadır. 

Siyasal Bilgiler okulundan her sene çıkan talebe miktarı evvelki senelere nazaran daha fazla 
bulunmakta isede, talebenin bir çoğunun siyasî ve malî şubelere intisapları yüzünden pek azı 
Dahiliyeye geçebilmekte ve bu yüzden vekâletimiz teşkilâtının ihtiyacı da tatmin edilememekte 
ve bu okul mezunlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. 

Bu sebeple vekâletimiz kendi hesabına Siyasal Bilgiler okulunda 100 talebe okutturmağa lü
zum görmektedir. 2777 sayılı Siyasal Bilgiler okulu hakkındaki kanunun 2 nci maddesi, bu mek
tebin parasız yatılı talebe kadrosunu 420 olarak tesbit etmiş ve bundan fazla miktarın da oku
tulmasına, okul binası vaziyetine ve bu günkü teşkilâta göre, imkân görülememekte olduğu Maarif 
vekâletinin işarından anlaşılmış ve bu mecburiyete binaen vekâletimize lüzumu olan talebenin 
burs verilmek suretile neharı olarak okutturulun asından başka çare kalmamış ve bunun temini 
için de Maarif vekâleti tedris ve İdare heyeti kadrosuna ilâve yapılmasına da zaruret görülmüş 
olduğundan ilişik kanun lâyihası bu maksatların tahakkuku için hazırlanmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Jüahüiye encümeni 

Esas No. 1/293 
Karar No. 19 

15 -1 - 1940 

Yüksek Reisliğe 

2777 sayılı kanuna ek olarak Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 -
XI I - 1939 tarihli toplanışında Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 26 -
XII - 1939 tarih ve (i/0484 numaralı tezkeresile 
Yüksek Reisliğe takdim edilen ve Encümenimi
ze havale buyurulan kanun lâyihası Dahiliye ve
kili de hazır olduğu halde Encümenimizde tet
kik ve müzakere olundu. 

İdare teşkilâtının yüksek tahsil görmüş un
surlarla takviyesi ve hissedilen boşlukların Si
yasal bilgiler okulu mezunlarile doldurulması ve 
bu sebeple Dahiliye vekâleti kendi hesabına Si
yasal Bilgiler okulunda yüz talebe okutmak su-
rctile bunun temini hususundaki mucip sebep
lere Encümenimiz de iştirak ederek kanunu ay
nen kabul etmiştir. 

Bermucibi havale Maarif encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

Bu mazbatanın 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Zongudak 
Atıf T üzün 1. E. Bozkurt 

Kâtip 
Yozgad 

Z. Arkant 

Antalya 
R. Kaplan 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Çorum 

Ankara 
E. Daldal 

Balıkesir 
F. Tiridoğlu 

Bursa 

Antalya 
T. Sökmen 

Balıkesir 
S. Uzay 

Çanakkale 
F. Güvendiren H. Ergeneli 

Erzurum Lzmır 
/. Kemal Alpsar Zeki 8 oy demir Memed Aldemir 

Kars 
E. Özoğuz 

Kayseri 
A. Hilmi Kalaç 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Malatya Samsun Sivas 
Emrullah Barkan M. Ali Yürüker M. Ş. Bleda 

Tokad Trabzon Yozgad 
Galib Pekel Salise Abanozoğlu 8. Korkmaz 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif encümeni 
Esas No. 1/293 
Karar No. 2 

16-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı 
kanuna ek olarak Dah.iliye vekâletince hazırla
nan kanun lâyihası Dahiliye vekili ile Mahallî 
idareler umum müdürü hazır oldukları halde en-
cümenimizee tetkik edildi. 

Cöstcrikm sebepler ve Dahiliye encümeninin 
mazbatası da mütalea olundu. İdarî teşkilâtın 
yüksek tahsil görmüş, gençlerle kuvvetlendiril
mesi zaruretine mukabil memleketin muhtelif 
nvmtakalannda bu vazifeleri deruhde edecek 

hiliye vekâleti emrinde daima ihtiyaç görülen 
mmtakalarda kullanılabilecek taahhüt altına 
girmiş gençlerin mevcudiyeti zarurî olduğu 
hakkında ileri sürülen sebepler encümenimizce 
de varit görülmüştür. Kanun lâyihası aynen ka
bul edilerek havalesi mucibince Bütçe encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olundu. 

Maarif E. Reisi M. M. 
Manisa İstanbul 

m i Manla unsurların, bulunamadığı ve Da- R. Nafiz Edgüer t. A. Gövsa 
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Kâtip 
İzmir 

#. Yunus 

http://Dah.il


Ankara Çanakkale Giresun 
B. Baykan Reşat N. Güntekin T. Onay 

llakâri 
İzzet U. Ay kur d 

İstanbul 
Kami Akyik 

İzmir 
Nazmi ilker 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 143 
Esas No. 1/293 

30 - VI 1941 

Yüksek Reisliğe 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı 
kanuna ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 26 - XII - 1939 tarih ve 6/64.84 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanım 
lâyihası Dahiliye ve Maarif encümenleri.mazba-
talarile birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
makla Dahiliye vekili Fayık Öztrak, Maliye ve
kili Fuad Ağralı ve Maarif vekâleti namına 
Yüksek tedrisat umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Siyasal bilgiler okulunda Dahiliye vekâleti 
hesabına yüz talebe okutturmak ve bunları tah
silleri sonunda Dahiliye vekâleti emrinde çalış
tırmak suretile vekâlet kadro noksanlarının da
imî surette takviyesi imkânını elde etmek ve 
bunun için de Siyasal bilgiler okulunun maaşlı 
ve ücretli kadrolarına bazı ilâveler icrasını te
min eylemek maksatlarile hazırlandığı anlaşılan 
lâyiha esas itibarile Encümenimizce de kabule 
şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesile Dahiliye vekâ
leti hesabına okutturulacak talebenin nehari ol
ması teklif edilmiş ise de Encümenimiz, leylî 
talebenin neharilere nisbetle daha kolay mesai 
imkânına mazhar, olduklarını ve daimî kontrol 
altında bulundurulmaları suretile disiplinli bir 
tarzda yetişmelerinin temin eylediği faydaları 
göz önünde bulundurarak bu vekâlet hesabına 
okutturulacak talebenin de tercihan leylî olma
larını muvafık görmüş ve maddeden nehari kay
dını çıkarmıştır. 

Ancak, halen mektebin teşkilâtı bu talebe
nin leylî olmalarına müsait bulunmadığı ifade 
edildiğinden bu yıl bütçesine konan tahsisat ile 
bunların ibate ve iaşelerinin mümkün olursa 
mektep tarafından leylî veya pansiyon şeklin
de temin kılınması ve imkân olmadığı takdirde 

tahsisatın burs olarak talebeye verilmesine salâ
hiyet verilmesi kararlaştırılmış ve ikinci madde 
buna ait hükümler ilâve edilmek suretile yazıl
mıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesi teklif edilen esaslar 
dahilinde ihtiyaca'uygun bir surette yeniden ya
zılmış ve üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Şimdilik kadroya bir ilâve yapılmadan bu ta
lebenin okutturulması mümkün bulunduğu ve 
esasen tahsisatın da ancak 25 talebenin ibate ve 
iaşesine kifayet edecek miktarda olduğu nazara 
alınarak lâyihanın 3 ve 4 ncü maddelerinin vazı-
na ihtiyaç bulunmadığı izah edildiğinden bu 
maddeler lâyihadan çüsarılmıştır. 

5 ve 6 ncı madeleri 4 ve 5 nci maddeler ola
rak kabul edilen lâyiha havalesi veçhile tekrar 
Maarif encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
Mezun 
Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Elâziğ 

M. F. Altay 
İsparta 

Kemal Turan 
Kayseri 

Suad H. Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Bolu 
C. S. Seren 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
B. Ünlü 
Kırklareli 

B. Denker 
Ordu Muş 

Ş. Ataman 

M. M. 
Muğla 

II, Kitabçı 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Tunceli 

II. Yalman M. Yenel 

İkinci maddeyi muvafık bulmuyorum. Üç 
şıktan birinin tercih ve tesbiti lâzımdır. 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif e ne ilm eni 
Esas No. l/:l(J3 

Karar No. 12 

VIII - 194.1 

Yüksek Reisli} 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 saydı 
kanuna ek olarak Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatasile tadil sureti Encümenimize dahi tev
di buyurulmakla Dahiliye vekili Fayık Öztrak 
İVİaai'ii' vekfdeti namına Yüksek tedrisat şube 
müdürü hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu: 

İdare âmirlerinin yüksek tahsil görmüş genç
ler arasından intihabı 1700 sayılı Dahiliye me
murları kaimini icabından olmasına ve mem
leketin muhtelif ınıntakalarında bu vazifeleri 
deruhte edecek tealıhüde bağlı gençlerin mev
cudiyeti zarurî bulunmasına binaen Siyasal bil
giler okulunda Dahiliye vekâleti hesabına yüze 
kadar talebe okutulması hakkındaki teklif Bn-
cümenimizee dahi tasvip edilmiş ve mezkûr oku
lun maaşlı ve üerelli kadrolarına bazı ilâveler 
icrasını temin için hazırlanan lâyiha tensibe şa

yan görülmüştür. 
Kanun lâyihasının .Bütçe encümeninin tadili 

veçhile ve yalnız birinci maddedeki yüz talebe ta
birinin (100 e kadar talebe) şeklinde tadili sıı-
retile kabulüne ittifakla karar verilerek Umumî 
IFeyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isli ğe sunulmuştur. 

Maarif E. Reisi 
Manisa 

11. N. Edgüer 
Ankara 

B. Baykan 
(i ir esim 

Talât Onay 
İstanbul 

A. K. Akyiiz 
Trabzon 

//. N. Boztepe 

M. M. 
İ stanbul 

/. A.Gövsa 
Babkesir 

/. //. Uzunçarşdı 
Hakkâri 

/. U. Aykurd 
İzmir 

AT. İlker 
Trabzon 

//. Ülkümen 

K âtip 
izmir 

Ş. Yunus 
Çanakkale 

A. Yukaruç 
içel 
E. İnankur 
Ordu 

A. C. Yöntem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

— 6 -
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Siyasal bilgiler okulunda Dahi
liye vekâleti hesabına neharî olarak 100 talebe o-
kutturulur. 

Her sene okula alınacak talebe miktarı Da
hiliye ve Maarif vekaletlerince müştereken tesbit 
olunur. 

Talebeden beherine yiyecek, yatacak, giye
cek ve ders, kitap ve saire masraflarına karşılık 
olarak Dahiliye vekâleti bütçesinden ayda nak-
ten ve maktuan 40 lira verilir. 

MADDE 2 — 2777 sayılı kanunun 4 ncü ve 5 
nci maddeleri hükümleri bu suretle mektebe alı
nacak talebeden tahsillerini bitirenler hakkın
da da tatbik olunur. 

MADDE 3 — 3656 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin Maarif vekâleti partisinin Siya
sal bilgiler okulu başlığı altındaki kısmına ili
şik 1 sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4 — 1939 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı D cetvelinin Maarif vekâ
leti partisinin" Siyasal bilgiler okulu başlığı al
tındaki kısmına ilişik 2 sayılı cetveldeki kad
rolar eklenmiştir. 

MADDE 5 —, Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 1 
aynen. 

Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2 
aynen. 

Hükümetin ikinci maddesi 

MADDE 3 
aynen. 

Hükümetin üçüncü maddesi 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 255 ) 



— 7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Siyasal bilgiler okulunda Da
hiliye vekâleti hesabına 100 talebe okutturu-
labilir. 

Her yıl okula alınacak talebe miktarı Da
hiliye vekâleti bütçesine konacak tahsisat ile 
mukayyet olmak üzere Dahiliye ve Maarif ve-
kâletlerince müştereken tesbit olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince okut
turulacak talebenin leyli olarak mektebe alın
maları veya bunların Siyasal bilgiler okulu 
idaresinde bir yerde ibate ve iaşeleri mümkün 
bulunduğu takdirde Dahiliye vekâleti bütçesine 
bu maksatla konulmuş olan tahsisat, Maarif 
vekâleti bütçesinin Siyasal bilgiler okuluna ait 
faslına naklolunur. 

Gerek leylî ve gerek pansiyon şeklinde ta
lebenin ibate ve iaşesi temin edilemediği tak
dirde talebeden her birine yiyecek, yatacak, gi
yecek, kitap ve sair masraflan karşılığı olmak 
üzere Dahiliye vekâletince ayda maktuan aza
mî 40 lira verilir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
okutturulacak talebenin okula alınmaları ve 
tahsillerini bitirdikten sonra hizmet mükellefi
yetleri hakkında 2777 sayılı kanunun 2 nci, 
4 ncü ve 5 nci maddeleri hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRİŞÎ 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Siyasal bilgiler okulunda Dahi
liye vekâleti hesabma 100 e kadar talebe okuttu-
rulabilir. Her yıl okula alınacak talebe miktarı 
Dahiliye vekâleti bütçesine konacak tahsisat ile 
mukayyet olmak üzere Dahiliye ve Maarif vekâ-
letlerince müştereken tesbit olunur. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bütçe encümeninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bütçe encümeninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 255 ) 



MADDE 6 -

Hü. 

- Bu kanun hükümlerini icraya 
Ücra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mî. V. 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

19 

Ad. V. 
F. Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
B. Karadeniz 

- XII -1939 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

A. Çetinkaya N. Topçuoğlu 

MADDE 6 -
aynen. 

Da. E. 

- Hükümetin altıncı maddesi 

( S. Sayısı : 255 ) 
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MADDE 5 
aynen. 

Hükümetin altıncı maddesi 

Mİ fi. 

MADDE 5 — Bütçe encümeninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 255) 
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[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

6 Profesör 2 70 
8 Doçent 1 50 

Bu senei maliye için 5 aylık tutarı 2 800 lira. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Tedris heyeti 
Fransızca öğretmeni 
Almanca » 
İngilizce » 

idare heyeti 
Müdür muavini 
idare » 
Hademe 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

100 
100 
100 

100 
80 
35 

Bu senei maliye için 5 aylık tutarı 2 575 lira. 

Talebeye ayda verilmesi teklif edilen 
40 liranın hesabı 

Lira 

5 Yatacak yer. (Bir odada 4 arkadaş 
yatmak suretile) 

3 Kitap, kalem 
20 Günde 7 kuruş kahvaltı, 30 kuruş 

Öğle yemeği, 30 kuruş akşam yemeği 
6 Otobüs, traş parası ve harçlık 
6 Talebenin senede 42 liraya bir elbise, 

20 liraya bir palto ve 10 liraya 2 çift 
ayakkabı masrafı karşılığı 

40 Yekûn 
2 000 50 talebe için mahiye verilecek pa

ra 50 X 40 = 2 000 
10 000 Bu senei maliye için beş aylık tu

tarı 2 000 X 5 = 10 000. 

(S. SayLSI : 255) 



S. Sayısı: 256 
Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım subaylara 
ve seferde bütün subaylarla asker? memurlara elbise, ka
put ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı ka
nunların değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü-

dafaa'encümeni mazbatası (I 661) 

T.C. 
Başvekâlet % 1 - VII -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3301 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, çizme veya kundura verilmesine dair 2811 ve 2962 sa
yılı kanunların değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 25 - VI - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
süe birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
*""•- Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

2811 sayılı kanun hükümlerile bu kanunun birinci maddesini tadil eden 2962 sayılı kanun hü
kümleri hazarda takım, bölük ve sınıf okullarında bulunan ve deniz teşkillerinde bunlarm muadil
leri vazifelere memur olan asteğmen (dahil) önyüzbaşıya (dahil) kadar subaylara birer takım 
er elbisesi, birer kaput ve seferde bütün subay ve askerî memurlara mezkûr elbise ve kaputla bir
likte birer çift çizme verileceği yazılı ise de seferberlik ilân edilmeden ordunun seferî hale vazı 
ve icabeden mahallere tahşidi ile harekâta hazır bulundurulması gibi içinde bulunduğumuz fevka
lâde ehemmiyeti haiz haller ile büyük manevralarda mezkûr kanunlarda mevcut hazara ait hüküm
lerin meri olması yüzünden ayni kanunların sefere mahsus hükümleri tatbik olnnmamaktadır. 

Bu sebeple celp emri alarak orduya iltihak eden yedek subay ve askerî memurlardan takım 
ve bölükten maada vazifelerde istihdam edilenlere elbise, kaput ve ayakkabı verilmesine kanunen 
imkân bulunamamakta ve malî kudreti müsait olmayanların sivil elbise ile vazife görmek ıstıra
rında kaldıkları ordu müfettişliklerinden gelen raporlardan anlaşılmaktadır. 

Yedek subay ve askerî memurlardan başka muvazzaf subay ve askerî memurlar da ayni fev
kalâde hallerin tesirile normal zamanın bir kaç misli artan fiatlar ile askerî elbise, kaput ve kun
duraların bilhassa tahşit mıntakalarmda tedarik imkânını bulamamaktadırlar. 

Bu günkü gibi fevkalâde hallerde yedek ve muvazzaf subay ve askerî memurlara birer kat 
elbise, kaput ile ayakkabı verilmesi zaruret hükmünü aldığı görülmekte olduğundan; taKm ve 
tatbikatlarda ayakkabı yıpranması elbise ve kaput derecesinde belki daha fazla ^olacağı göz 
önünde tutularak elbise ve kaput için hazarda kanunen verilmiş olan mezuniyete ilâveten-'birer 
çift ayakkabı itasma ve sefere mahsus hükümlerin de fevkalâde hallere ve büyük manevralara teş
miline lüzum görüldüğünden bağlı lâyiha tanzim olunmuştur, 



— 2 — 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas Na. 1/661 
Karar No. 35 

5 -YUT -1941 

Yüksek Reisliğe 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, 
çizme veya kundura verilmesine dair 2811 ve 
2962 sayılı kanunların değiştirilmesi hakkında 
Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan ve tcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve encümenimize havale buyurulan 
Başvekâletin 1-VIII-1941 tarih ve 2/2301 nu
maralı tezkeresi Millî müdafaa vekâletile diğer 
alâkalı vekâletlerden gönderilen salahiyetli me
murlar huzurile okundu ve görüşüldü. 

Hükümetçe gösterilen mucip sebeplere esas 
itibarile encümenimizce de iştirak edilmiştir. 
Yalnız kanun lâyihası mevcut kanunlarımızın 
üçünün yerine kaim olacak mahiyette olduğun
dan bunların başlıkta zikri encümenimizce mu
vafık görülmemiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi muhtelif 
vekâletler emrinde vazife gören subay ve askerî 
memurlara şamil olacak tarzda umumî ve sarih 
şekilde yeniden kaleme alınmıştır. 

İkinci maddede ise îcra Vekillerinin kararı 
lâhik olacak hallerle doğrudan doğruya tatbikı-

na geçilecek haller tefrik edilmiştir. 
Üçüncü madde ise küçük bir tadille kabul 

edilmiştir. 
Dördüncü maddenin yeniden kaleme alınma-

sile mevcut kanunlar ilga edilmiştir. 
Beşinci madde ile bu kanun hükümlerinin 

icrası hususu Millî müdafaa vekâletinden başka 
Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar vckâletlerile 
Ziraat vekiline de teşmil edilmiştir. 

Yüksek Heyetin tasvip nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekİn 
Bursa 

N. Tınaz 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Kayseri 

S. Turgay 
Samsun 

R. Barkın 

M. M. 
Samsun 

M. F. Engin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Kars 

H. Kızildoğan 
Manisa 

K. N. Buru 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çorum 

E. Sabri Akg'öl 
Kayseri 

İV. Toker 
Muğla 

8. Güney 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, çizme 
veya kundura verilmesine dair 2811 ve 2962 sa
yılı kanunların değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

1 — Hazarda takım, bölük ve sınıf okulla
rında ve bunların denizde muadilleri vazifeler
de bulunan asteğmen (dahil) önyüzbaşı (dahil) 
ya kadar subaylara birer kat erat elbisesi, bi
rer kaput, birer çift çizme veya kundura verilir. 

Denizde er elbisesi yerine deniz subaylarına 
mahsus iş elbisesi, kaput ve kundura verilir. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRÎŞİ 

Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, 
çizme veya fotin verilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun kara, deniz ve hava kısımlarile jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşekküllerinde 
müstahdem bilûmum subaylardan hazarda ta
kım, bölük ve sınıf okullarında bulunan asteğ
men, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve ön yüzba
şıya erata mahsus birer kat elbise, birer kaput, 
birer çift çizme veya fotin verilir. 

Denizde muadilleri vazifelerde bulunanlara 

.( S. Sayısı : 256 ) 
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2 — Seferde bütün subaylara ve askerî me
murlara ve kısmî seferberlikte seferber olan 
birlik ve müesseselerin subay ve askerî memur
larına ve ehemmiyeti îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunan fevkalâde hallerde harekâta ve 
büyük manevralarda manevralara iştirak eden 
subay ve askerî memurlara ve deniz subaylarına 
ve askerî memurlarına birinci maddede yazdı 
elbise, kaput, çizme veya kundura verilir. 

3 —.Bunların miatları ile icabında yenilen
mesi erat hakkında mevcut hükümlere tâbidir. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 — Bu kanun hükümlerinin yerine getiril-
meşine Millî Müdafaa vekili memurdur. 

25 - VI - 1941 

Bş. V. Ad. V. M. W. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. t V. Zr. ıV. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. tncedayı M. ökmen 

erat elbisesi yerine deniz subaylarına mahsus 
iş elbisesile deniz erlerine mahsus birer kaput, 
birer çift fotin verilir. 

MADDE 2 — Seferde bütün subaylara ve 
askerî memurlara ve kısmî seferberlikte sefer
ber olan ve büyük manevralarda manevraya 
iştirak eden birlik ve müesseselerin subay ve 
askerî memurlarına birinci maddede yazılı el
bise, kaput, çizme veya fotin verilir. 

îcra Vekilleri Heyetince verilecek karar 
üzerine fevkalâde hallerde bilûmum subay ve 
asken memurlara ve her hangi bir harekâtta 
harekâta iştirak edenlere ayni hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 3 — Bunların miatları ile icabında 
yenilenmeleri erat melbusatı hakkındaki hü
kümlere tâbidir. 

MADDE 4 — 21 haziran 1935 tarih ve 2811 
numaralı ve 7 mayıs 1936 tarih ve 2962 numa
ralı ve 2 teşrinisani 1937 tarih ve 3099 numa
ralı kanunlar mülgadır. 

MADDE 5 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve in
hisarlar ve Ziraat vekilleri memurdur. 

.( S. Sayısı: 256 ), 





S. Sayısı: 557 
Arttırma, Eksiltme ve ihale kanununa bir muvakkat madde 

eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe, Maliye 
encümenleri mazbatalar* (1/657) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - VI - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3181 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa bir muvakkat madde eklenmesi hakkında Ma
liye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - VI - 1941 tarihinde Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Ecnebi memleketlerden yapılacak nıubayaatta, firmalar tarafından kendi memleketlerinde cari ka
nun hükümlerine göre teklifler dermeyan edilmekte ve bu teklifler karşısında 2490 sayılı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu hükümleri tatbik edilemediği gibi, taahhüt bedellerinin büyük bir kısmının 
peşin olarak istenmesi ve avans olarak verilecek mebaliğe mukabil teminat verilmemesi de 1050 sayılı 
Muhasebei umumiye kanununun 83 ncü maddesi hükmüne muhalif bulunmaktadır. 

Eişya ve malzemeye olan şiddetli ihtiyacımız nazarı itibare alınarak mevcut kanun hükümlerinin 
ahvali haziranın devam ettiği müddete münhasır kalmak şartile tadili zarurî görülmüş ve ilişik ka
nun lâyihası bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 1- VII -1941 
Mazbata No. 139 
Esas No. 1/657 

Yüksek Reisliğe 

2490 sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununa bir muvakkat madde eklenmesi hakkın
da Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
25-VI-1941 tarih ve 6/3181 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encü
menimize havale buyurulmakla Millî Müdafaa 
vekili Saffet Arıkan ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol

dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 
Hariçten tedariki zarurî eşya ve malzemenin 

mubayaası için müracaat imkânı kalan dış piya
saların hemen bir, iki memlekete inhisar ettiği, 
bunların da her taraftan vaki büyük talepler 
dolayısile muamelelerinde gayet nazlı davran
mağa başladıkları ve bu vaziyet karşısında Art
tırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümlerile^. 
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Muhasebei umumiye kanununun teminata ait 
hükümlerine riayet edilmek kayıtlarile bu pi
yasalardan mubayaa imkânı münselip olduğu 
verilen izahattan anlaşılmış ve buna binaen en 
mübrem ihtiyaçlarımızı temin edebilmek için o 
piyasaların şartlarına uymak imkânını vermek 
üzere adı geçen kanunlarda Avrupa harbinin 
devamına münhasır muvakkat mahiyette olmak 
şartile istisnaî bir salâhiyetle Hükümetin teçhiz 
edilmesini istihdaf eden lâyiha esas itibarile En-
cümenimizce de kabul edilmiştir. Ancak lâyiha, 
hem 2490 ve hem 1050 sayılı kanunların ana hü
kümlerinde değişikliği tazammun ettiğinden 
tedvini istenen muvakkat maddenin her iki ka
nuna eklenmesi lüzumlu görülerek lâyihanın 
başlığı ve metin ona göre tadil edildiği gibi 
Millî müdafaa ihtiyaçlarının temini zarureti 
karşısında bu yolda bir muamelenin de yapıldı
ğı Hükümet tarafından izah edildiğinden mad
de hükmünün buna da şamil olacak tarzda ya
zılmasını encümenimiz muvafık görerek madde 
o yolda kaleme alınmıştır. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
Mezun 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 

Elâzığ 
Fethi Aliay 

İsparta 
R. Ünlü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Giresun 
M. Akkaya 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 

İsparta 
Kemal Turan 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. S. 

G. 8. Siren Dr. Zihni Ülgen 

Teklif edilen hüküm bütün vekâletlere 
teşmil edilmiştir. Esbabı mucibede izah edildi
ği gibi teklifin maksadı Avrupa harbi sebebile 
tedariki çok müşkülleşen millî müdafaa ihti
yaçlarını temin olduğuna göre hükmün bütün 

vekâletlere mutlak surette teşmili doğru değil
dir. Kaldı ki Millî korunma kanununun 51 nci 
maddesi hükmiie vekâletlerin memleket mü

dafaasını alâkadar eden ihtiyaçları esasen mev
zu 50 milyon liralık sermayeden Arttırma, ek
siltme kanunu hükümlerine tâbi olmadan te
min olunabileceğine göre ecnebi memleketler
den yapılacak ve bir çok malî tehlikelere ma
ruz mubayaatın yalnız millî müdafaaya hasrı 
zarureti vardır. Maddenin bu suretle tedvini
ni muvafık bulmaktayız. 

Ağrı Kayseri 
İhsan Tav F. Baysal 

Kayseri Bursa 
Suad H. Ürgüblü A. Nevzad Ayaş 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/657 
Karar No. 62 

5 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

2490 sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununa bir muvakkat madde ilâvesine dair Ma
liye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tinin 24 - VI -1941 tarihindeki toplantısında Bü
yük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihasile esbabı mucibesi ve Başvekâletin bu 
baptaki 25 - VI -1941 tarihli ve 6/3181 numaralı 
tezkeresi Bütçe encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize havale edilmiş olmakla Millî Mü

dafaa vekili ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde müzakere edildi. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucip sebeplerden 
ve alâkalılarca verilen izahlardan anlaşılmakta
dır ki memleketimize ithal olunması zarurî bu
lunan bazı eşya ve malzemenin temini yeni ci
han harbinin şümul dairesini genişletmiş olma
sından dolayı bir, iki piyasaya inhiigar etmiş 
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ve bunlar da diğer memleketlerden vâki müte
madi talepler karşısında ihzar, tediye ve tes
lim şartlarını kendi hususî vaziyetlerinin icap
larına göre tayin etmeğe başlamışlardır. Bu 
hal muvacehesinde de zikrolunan Arttırma, ek
siltme kanunile Umumî muhasebe kanununun te
minat hakkındaki 83 ncü maddesi hükümlerine 
riayet olunmak kaydile mal satın almak imkânı 
kalmamıştır. 

Vaziyetteki bu hususiyetleri dikkate alan En
cümenimiz, zamanın nezaketile mütenasiben ar
tan mübrem ihtiyaçlarımızın tatmin olunabilme
si için bahse mevzu piyasaların şartlarına uy
maktan başka bir çare mevcut olmadığı müta-
leasile 1939 harbinin devamına ve Arttırma, ek
siltme kanunile Umumî muhasebe kanununun 
83 ncü maddesinin «H» fıkrası hükümlerinin 

tatbiki kabil olmayan hallere münhasır olmak 
şartile Hükümete istisnaî salâhiyetler vermeği 
istihdaf eden lâyihayı Bütçe encümeninin gerek 
başlıkta ve gerek metinde icra ettiği tadillerle 
aynen ve müttefikan kabul etmiştir. 

Lâyihanın taallûk ettiği meseledeki hususî ve 
müstacel mahiyete binaen Umumî Heyette müs
taceliyet kararile müzakeresi yüksek tasvibinize 
arzolunur. 

Maliye E. R. N. M. M. Kâtip 
Malatya Malatya Kastamonu 

Nasuhi Baydar NasuJıi Baydar 

Bursa izmir Kayseri 
Dr. G. Kahraman K. Dursun Ö. Taşçıoğlu 

Kırklareli Kırşehir 
Hamdi Kuleli M. Seyfeli 

( S. Kayısı : 2tf ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sa
yılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarihli ve 2490 
sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa aşa
ğıda yazılı muvakkat madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — 1939 Avrupa har
binin devam ettiği müddet içinde ecnebi mem
leketlerden satm alınacak her türlü eşya ve le
vazım, 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve hale ka
nunu ile 1050 sayılı Muhasebei umumiye kanu
nunun 83 ncü maddesinin (H) fıkrası hükümle
rinin tatbiki kabil olmayan hallerde, ait olduğu 
vekâletin teklifi ve Maliye vekâletimin mütale-
ası üzerine icra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek esaslar dairesinde mubayaa edilebilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

24 - VI - 1941 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
F. Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı. 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş B. Karadeniz M. Erkmen 
Mü. V. 

C. K. încedayı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN £>EĞİŞTİRİŞİ 

Arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sa
yılı kanun ile 1050 sayılı Muhasebei umumiye 

kanununa bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 - VI -1934 tarih ve 2490 sa
yılı kanun ile 26 - V - 1927 tarih ve 1050 sayıh 
kanuna aşağıdaki muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1939 Avrupa har
binin devam ettiği müddet içinde ecnebi memle
ketlerden satın alınmış veya satm alınacak her 
türlü eşya ve levazım 2490 sayılı Arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu ile 1050 sayıh Muhase
bei umumiye kanununun 83 ncü maddesinin (H) 
fıkrası hükümlerinin tatbiki kabil olmayan 
hallerde, ait olduğu vekâletin teklifi ve Ma
liye vekâletinin mütaleası üzerine icra Vekil
leri Heyetince tesbit edilecek esaslar dairesin
de mubayaa edilebilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( & dayısı : 25? ) 



S. Sayısı: 258 
Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi hak
kındaki 3132 ve bu paranın sureti teminine dair olan 3483 

sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Nafıa 
encümenleri mazbataları (1/662) 

T. O. 
Başvekalet 2 - VII - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3308 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti te
mini hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek olarak Nafia vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince 2- VII - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Yeniden yapılacak su işlerine otuz bir milyon lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti te
mini hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek kanun projesinin esbabı mucibesi 

Faal nüfusumuzun meslek zümreleri itibarile ayrılışını tesbit eden istatistiklere nazaran toprak 
mahsullerile iştigal eden zümrenin sayısı (6,5) milyon kişiye baliğ olmakta ve bu miktar, faal nü
fusumuzun yüzde (81,8) zini teşkil etmektedir. Bu demektir ki toprak ile uğraşan, hayat ve maişetini 
toprağa bağlıyan halkımız nüfusumuzun en büyük ekseriyetidir. 

İktisadî bünyemizin başlıca unsuru olup bu (6,5) milyon çiftçimizin elde ettiği ziraî istihsalâ-
tımızı bu günkü seviyesinin birkaç misli üstüne çıkarmak ve bu suretle millî refah ve servetimi
zi ve millî kudretimizi artırmak için bu ekseriyetin istihsal imkânlarına icabeden inkişafı vermek Cum
huriyet devrimizin başlıca hedef ve gayelerinden biridir. 

Köylüyü yetiştirmek, sıhhatini korumak, arazisahibi etmek, ağır vergilerden kurtarmak gibi muh
telif inkişaf vasıtaları meyanında şüphesizdir ki asıl köylünün dayandığı toprağa her türlü yetiş
tirme imkânlarını vermek üzere lüzumlu olan tesisatı vücude getirmek ziraî kalkınmamızın başlıca 
şartını teşkil etmektedir. 

Bu suretle ziraî sahada temin edilecek istihsal fazlalığı ticarî ve sınaî hareket ve faaliyetimizin 
inkişafında da mühim bir rol oynayacaktır. 

Toprak mahsullerimiz; az su (kuraklık), bol su (feyezanlar) diye tavsif edilen iki mühim afetin 
tesiri altında bulunmaktadır. Senelik yağış miktarı neşvünemayı temin edecek miktarın çok altın
da bulunduğu zamanlarda husul bulan kuraklıklar neticesi olarak büyük zararlara duçar olmaktayız. 
Çok kurak geçen 1927, 1928, 1932 senelerinde yurdumuzun bazı mıntakalarmda ziraî hayatımız bu 
yüzden mühim sarsıntılara uğramıştır. 

Çok yağışlı geçen senelerde ise nehirlerimizin rejimlerinin bozulmuş olması yüzünden vukua gelen 
feyezanlardan doğan tahribat vâsi sahaları işgal etmekte ve bu sebeple ziraî ve iktisadî hayatımız 
büyük zararlara duçar olmaktadır. 1940 senesi ilkbaharında yurdumuzun her tarafında vukubulan 
feyezanların sebep olduğu felâketler bunun en hakikî bir misali olarak gösterilebilir. 
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Az ve bol su diye tavsif edilen bu afetlerin tahribatını önlemek için kurak mevsimlerde ziraî 

mahsullerimizin muhtaç bulunduğu suyu hazır bulundurup bu suretle yağmur miktarına bağlı kal-
mıyarak kurak senelerde ekimlerin hasılatını emniyet altına almak ve senelerce bakımsız kalmaları 
yüzünden mecraları teressübatla dolmuş ve rejimleri bozulmuş olan nehir, çay ve ırmakların çok 
yağışlı senelerde taşarak araziyi istilâ etmelerine ve bu suretle de geniş bataklıkların husule gelme
sine mâni olmak üzere su işleri dediğimiz sulama, kurutma ve ıslah ameliyatı gibi tesisatı vücude ge
tirmek ve derhal faaliyete geçmek lâzım gelmiştir. Bunun için 12 - II - 1937 tarihinde kabul buyu-
rulmuş olan 3132 sayılı kanunla Marmara, Ege denizi ve Kara deniz havzalarilc Malatya, Konya, 
Niğde, İğdir ve Erzincan mmtakalarında ve Orta Anadolunun bir kısmında kurutma, ıslah ve sula
ma için yapılacak tesisat ve inşaata sarfedilmek üzere (otuz bir) milyon lira sarfına mezuniyet 
verilmiş ve bunun üzerine beş yılda tahakkuk ettirilmek üzere tesbit edilmiş olan su işleri programı 
içine giren mevzuların etüdlerine ve bilâhare de projeleri tamamlanan kısımların inşa safhalarına 
geçilmiştir. 

1937 yılıııdanberi devam eden bu faaliyetimizin yavaş yavaş verimli neticeleri elde edilmeğe 
başlanmış bulunmaktadır. Muayyen havza ve mmtakalara münhasır kalan bu faaliyetimize baş
lanıldığı tarilıtenberi muhtelif makamlar delâletile yurdun her köşesinden müteaddit ve mütevali 
müracaatlar vuku bulmakta ve gerek feyezan ve gerekse kuraklık ve bataklık tesirile uğradıkla
rı büyük felâketleri önlemek üzere bu mmtakalarda faaliyete geçilmesi istenilmektedir. 

Her yıl vekâletlerin tetkikine arzedilen dilekler arasında en mühim kısmını su işleri teşkil et
mektedir. 3132 sayılı kanunla tahdit edilen havzalar dışında kalan bu yerlerde inşa faalliyetine 
geçmek imkânı bulunmadığından tevali eden bu talep ve müracaatlar pek tabiî olarak yerine ge
tirilememektedir. 

Ziraî ve iktisadî kalkınmamızın temellerinden biri olan su işlerinin yalnız kanunda tesbit edilen 
havza ve mıntakalara inhisar ettirilmesi bu kalkınmanın sürat ve intizam ile inkişafına mâni ola
cağı derpiş edilerek ve yurdun her tarafından tevali eden talepler de göz önünde bulundurula
rak bu faaliyetin tedricen ve ehemmiyetlerine göre bütün yurt köşelerine kadar teşmil edilmesi 
kararı verilmiş ve bu esas dahilinde bu havzalar dışında kalan mmtakalarda da 3132 sayılı kanun
la derpiş edilen inşa hareket faaliyetine geçilmek ve onlarla birlikte bir kül halinde olarak istihdaf 
edilen gayeye isal olunmak üzere bir senedenberi etüdlerine başlanmış ve bu suretle bu havza ve 
mmtakalarda en mühim mevzular ele alınmış bulunmaktadır. 

Nitekim şeker istihsalinin mühim bir merkezi olan Eskişehir ovasmdaki pancar ziraatınin in
kişafını tem i nen Eskişehir ovasının sulanması, Sakarya mansabmda bulunan mühim bataklıkla
rın kurutu İm ası ve bu sahadaki ovaların sulanması, Akdeniz mmtakasmda bulunan Cenup vilâyet
lerimizin sulama ve kurutma ihtiyaçlarının karşı! anması, çok kurak bir m intaka olan Konya ova
sının muhtaç bulunduğu sulama suyunun temin edilmesi, Diyarbakır ve Elâzığ ovalarının sulan
ması mevzuları üzerinde bir senedenberi tetkikat yapılmaktadır. Tetkikatm ikmalini müteakip 
projeleri ihzar edilmek suretile bu mevzular, derhal inşaatına başlanabilir bir vaziyette hazır bu
lundurulacaktır. 

I Sundan başka 1941 de tamamlanacak olan esas tesisattan istihdaf edilen gayenin istihsalini te
min etmek üzere şimdiden ele alınması icabeden bazı mühim mütemmim mevzularında esas tesisata 
muvazi ve ahenktar bir şekilde ikmal edilmeleri için bu günden inşaatına geçilmesi lâzım gel
mektedir. Eıı lüzum ve zaruretler, halen vücude getirilmekte olan tesisatı tamamlayacak olan 
mevzularla 3132 sayılı kanun ile tesbit edilen havzalar dışında kalan ve bir senedenberi etüdleri 
yapılmış ve projeleri ihzar edilmiş bulunan mevzuların, inşaatına başlanmış olanların bitmesini 
iteklemeden şimdiden ele alınmalarını icabettir inektedir. 

Esasen 3)13)2 sayılı kanunla verilmiş olan (31) milyon liralık tahsisatın sarfedilmemiş olan kısmı 
3483 sayılı kanımla 1938 malı yılı bidayetinden itibaren Ziraat bankası tarafından açılacak kredi 
ile temin edilmeğe başlanmıştır. 

3483 sayılı kanunun üçüncü ve dördüncü maddelerine göre inşaatı hitam bularak işletmeye 
açılacak sulamaların sulama ücretlerinin tesbit edileceği ve toplanacak bu ücretlerle Ziraat ban-

( S. Sayısı : 258 ) 
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kası tarafından açılmış olan kredinin itfa edileceği tesbit edilmiştir. 

Önümüzdeki yıl içinde inşaatı ikmal edilecek olan Menemen ovası, Karacabey harası, Pirli-
bey, Sarayköy sulamalarile bu sene bir kısmı işletmeye açılmış ve henüz tecrübe sulamalarına 
başlanmış olan Tarsus ovasının tamamına ait sulamalar için 3483 sayılı kanunun üçüncü madde
sine tevfikan ücret tarifeleri tesbit edilecek ve bu tarifeler dahilinde ücretlerin tahsiline ve do-
layisile bu işlere tahsis ve sarfedilmiş olan paraların itfasına başlanacaktır. 

1941 malî yılı niyahetinde de beş yıllık programın tahakkuk ettirilmesile bir çok havzaların 
sulanması temin edilecek ve bu suretle sulama ücretleri hâsılatı hem kendi masraflarını öde
meğe ve hem de Devlet hazinesine mühim bir kaynak olmağa başlayacaktır. 

Bu itibarla bu gayeyi tam ve âhenktar bir surette temin etmek üzere 3132 ve 3483 sayılı ka
nunlara ek olarak hazırlanan bu kanun projesinin birinci maddesine mezkûr kanunlarda mevcut 
hükümlere göre sarf ve temin edilmek üzere daha elli milyon liranın ilâvesi; 

İkinci maddesine; 3132 sayılı kanunun birinci maddesinde tesbit edilen havza ve mmtahalara 
Anadolunun cenup sahilini teşkil eden Akdeniz mmtakasile Orta anadolu, Kızılırmak, Fırat ve 
Dicle havzalarının ve 3132 sayılı kanunla yalnız menba tarafları ele alınmış olan Sakaryalını 
mansap kısımlarının da ithal edilmesi; 

Üçüncü maddesine; bu havza ve mmtakalarda yapılacak etüt ve inşa hareket vve faaliyeti 
için 3132 sayılı kanunun ikinci maddesinde tesbit edilmiş olan müddetin on yıla çıkarıl naşı, 

Dördüncü maddesine ele: Bu havza ve mmtakalarda yapılacak etüt, inşa hareket ve faaliyeti 
için 3483 sayılı kanunun ikinci maddesile tesbit edilmiş olan senelik tediye miktarının dokuz 
milyon liraya çıkarılması, 

Ve bıı suretle yeniden ele alınmış olan bu havza ve mmtakalarclaki su işlerinin 3132 sayılı 
kanunla başlamış olan faaliyetle birlikte ve bir kül olarak tamamlanması maksadile işbu kanun 
projesi hazırlanmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 15;. 
Esas No. 1/662 

5 - VIII -1941 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 li
ra tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sarf 
suretinin temini hakkındaki 3483 sayılı kanun
lara ek olarak Nafia vekilliğince hazırlanıp Baş
vekâletin 2 -VI I -19-11 tarih ve 6/3308 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanım Lâyi
hası Encümenimize havale buyurulmakla Nafia 
vekili Ali Fuad Cebescy ve Maliye vekili Fııad 
Ağralı hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi: 

3132 sayılı kanunla yeniden yapılacak su 
işlerine 31 milyon lira tahsisat ile gelecek yılla
ra geçici taahhütlere girişmeğe salâhiyet veril
miş ve memleketin hangi mıntakalarında bu iş
lere başlanacağı da ayni kanunda tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bilâhara kabul edilen 3483 sayılı kanımla bu 
tahsisattan o tarihe .kadar sarfedilcmeycn kısmı
nın 1938 malî yılı bidayetinden itibaren Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından açı
lacak kredilerle temini esası kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha ile de adı geçen kanunlarla kabul 
edilen 31 milyon lira tahsisatla başlanan işler
den bitmeyenlerin ikmali ve ayni mmtakalarda 
yeniden bazı işlere başlanması ve ayni zaman
da memleketin diğer mmtakalarında da yeni tet-
kikat ve tesisat icrasına tevessül edilmesi mak-
satlarile daha 50 000 000 liralık bir tahsisat is
tenilmektedir. 

Encümenimizce yapılan istizahlara verilen 
cevaplara göre 31 milyon liralık programa da
hil su islerinden 24 milvon liralık kısmı tamami-

( S. Sayısı : 258 ) 
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le ihale edilmiş ve bunlardan mühim bir kısmı
nın ikmal edilmiş olduğu ve 2 milyon liralık 

kısmının da ihalesinin derdest olduğu ve geri ka
lan 5 milyon liranın ise bu teşkilâtın umumî 
masraflarını teşkil ettiği anlaşılmıştır. Yeniden 
verilecek tahsisat programında başlanmış işlerin 
ikmal edileceği ve Sakarya ile Gediz nehirleri ve 
Porsuk çayı üzerlerinde tuğyanlara mâni olmak 
ve kurak mevsimlerde sulama işlerinde kullanıl
mak üzere inşa edilecek baraj tesisatının da bu
lunduğu ve ileri de bunlardan elektrik istihsal 
edilerek Ankara, izmir ve Eskişehir havalisinin 
elektrik enerjisinin temini de mümkün olacağı ve 
membalarm memleketimizde bulunan Dicle ve 
Frat gibi mühim nehirleri memleket dahilindeki 
kısımları üzerinde esaslı tetkikat icra ve icabeden 
tesisata başlanacağı da izah edilmiştir. 

Memleket için daha şimdiden hayırlı semere
ler vermeğe başlayan su işlerine verilmiş olan 31 
milyon ile bu defa istenen 50 milyon ki, ce

man 81 milyon liralık tahsisatın ne suretle itfası 
derpiş edildiği üzerinde Encümenimiz durmuş 
ve alman izahlara ve Sular idaresinin verdiği he
saplara nazaran âti senelerde sulama hasılatın
dan elde edilecek mebaliğin şu suretle hesap edil
diği anlaşılmıştır. 

Lira 

200 000 
500 000 

1 500 000 
3 000 000 
4 500 000 
8 000 000 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Şu tabloya nazaran 1946 yılından itibaren se
nede 8 milyon liralık bir hasılat temin edileceği 
hesap edilen bu müessese için tahsis edilen 81 
milyon liralık avansın süratle ödeneceği görül
müştür. Bundan başka halen su altında kalan 
sahipli araziden şerefiye alınacağı ve sahip -
siz arazinin satışından da lâakal 30 milyon 
liralık bir varidatın bir defaya mahsus olmak 
üzere teinin edileceği yine mezkûr idarenin ver
diği .hesaplardan öğrenilmektedir. 

Bu güne kadar Ziraat bankasından (.(imin 

edilen kredilerle bir emisyon mevzuu teşkil et
meden yürütülen bu işin 50 milyon liralık tah
sisat için de ayni kolaylıklara mazhar olacağı 
yukarıdaki hesaplara atfen Maliye vekilliğince 
temin edilmiştir. 

Encümenimiz bu izahlardan sonra memlekete 
hayırlı ve feyizli neticeler verecek bu iş_ için is
tenilen tahsisatın ve bu bapta teklif edilen ka
nım lâyihasının aynen kabulüne karar vermekle 
beraber bu idarenin de emsali gibi hükmî şahsi
yeti haiz muhtar bir müessese haline konulması 
suretile varidat ve masarifatnun daha esaslı bir 
kontrole tâbi tutulmasının ve ayni zamanda iş
lerinin icabettirdiği serbestinin teminini masla
hatın icaplarına ve idarenin bünyesine uygun 
olacağı mütaleasmda bulunmuş ve bu maksadı 
istihsal edecek bir lâyihanın süratle şevkini te
menniye şayan görmüştür. 

Havalesi veçhile Nafİa encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
(jorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Coşka,n H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bolu 
F. Öıjnıcn ihsan Tav Dr. Zihni Ülgen 

Bolu Bursa Bursa 
Celâl S. Siren Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
,1. N evzad Ayaş Rüştü Bekit M. F, Altay 

Girenim Gümüşane İsparta 
Münir Akkaya D. Sakarya Kemal Turan 

İsparta îsparta.- Kayseri 
M. Karaağaç E. Ünlü F. Baysal 

Kayseri Kırklareli Konya 
S. Serim B. Denker Ti. Türel 
Kütahya Malatya Maraş 

A. Tiridoğlu M. Öker M. Bozdoğan 
Mardin Muş Samsun 
H. Erten Ş. Ataman M. A. Yörüker 

Sayhan Tunceli 
S. Çam M. Yenel 
Yozgad Yozgad 

.1. Sunanr S. îçöz 
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T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/662 

Karar No. 21 

Nafia encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

6 - VIII -1941 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira 
tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek 
olarak Nafia vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 2 - V l l -1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
2 - VII -1941 tarih ve 6/3308 numaralı tezkere-
sile Yüksek makamınıza sunulup tetkiki Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi Nafia vekili huzurile okundu 
ve müzakere edildi. 

Verilen izahata göre kanun lâyihası 12 - III -
1937 tarih ve 3132 numaralı kanunla Hüküme
te verilen salâhiyete müsteniden başlanmış olan 
su işlerine ait inşaat ve ameliyatların itmam ve 
ikmali ve memleketin diğer bazı mmtakaların-
da yeniden bu gibi işlere başlanmak için evvel
ce kabul edilen 31 milyon lira tahsisata ilâve
ten yeniden 50 milyon lira tahsisat talebi ve 
su işlerine sarfedilecek paraların sureti temini 
hakkındaki 3483 numaralı kanunda tesbit edilen 
ve bir senede çıkarılacak bono miktarının 7 
milyon liradan 9 milyon liraya arttırılması ol
duğu anlaşılmıştır. 

Memleketin inkişafı iktisadî ve ziraisini ve 
ziraî mahsullerimizin arttırılması ve halkın re
fah ve saadetini temin edecek olan bu kanun lâ
yihası esas itibarile Encümenimizce de kabul 
edilmiş ve Hükümetin bu teklifi şükranla kar
şılanmıştır. 

Maddelerin müzakeresinde birinci madde 
Bütçe encümeninin teklifi aynen ve ikinci mad
de Nafia vekilinin teklifi üzerine Anadolunun 
garbi Akdeniz mıntakası da kanuna ithal edil
mek üzere (garp kelimesi ilâvesi suretile) Hükü
metin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Sulama işinin araziyi fevkalâde kıymetlen
dirmesi dolayısile hudud ihtilâflarına meydan 
bırakmamak ve Hükümete ait arazi miktarının 
ve bahusus işletme esnasında tahsil edilecek su
lama ücretlerinin tayin ve tesbiti için sulama 
mmtakaları kadastro işinin bir an evvel yapıl
ması lüzumu ve ayrıca sulama keyfiyetinin tek
nik bir surette yapılabilmesi için iklim ve top
rak ve zerriyata göre sulama müddet ve za-

manlarile araziye verilecek su miktarının tayin 
ve tesbiti zarurî olduğu derpiş edilmiş ve bu 
gibi işerin temini zımnında yapılacak masrafla
rın da bu tahsisattan mahsubu yapılabilmek için 
ayrıca üçüncü madde ilâve edilmiştir. 

4 ve 5 nci maddelerde ana kanunlardaki ifa
delere göre bazı tadilât yapılmak suretile Hü
kümetin 3 ve 4 ııcü maddeleri kabul edilmiştir. 

Bu kanunun müzakeresi münasebeti!e azalar
dan bazıları tarafından, yapılacak su işlerinde 
fazla suların yani tuğyanların önüne geçmek; 
bataklıkları kurutarak nafi bir hale getirmek 
ve araziyi sulamak gibi başlıca hedefleri teşkil 
eden ve birbirine merbut ameliyat ve inşaatların 
icra vaziyetinde ve programların tanziminde sı
raya dikkat edilmesi ve ehemmi mühimine ter
cih edilmesi lüzumu beyan edilmiş ve keyfiyetin 
mazbatamızda Hükümetten temennisine karar 
verilmiştir. 

Bundan başka sulama işleri dolayısile sula
nan ve sulanacak arazi kıymetlerinin derhal bir 
kaç misli arttığı ve Hazinece yapılan ve her dö
nüme isabet eden 10, 15 lira sulama tesisat mas
rafı dolayısile bazı mahdut vatandaşların pek 
büyük istifadelerine karşı ve ileride bunların 
ayni mesai ile elde edecekleri istihsalâta karşı 
sulanmamış ve bahusus memleketin dağlık mın-
taklarında verimsiz araziye sahip vatandaş
ların rekabet edememesi gibi mahzurlar tevlit 
edeceği ve bunun memleketin ziraat ve hayat 
sahasında pek mühim tahavvül ve müsavatsız
lığa sebebiyet vereceği bazı azalar tarafından 
beyan edilmiş ve binaenaleyh sulanan mıntaka-
1 ardaki Hazineye ait arazi ile Hazinece yapılan 
fedakârlıkla sulanan ve eşhası hususiyeye ait 
arazinin kısmen alınarak sulamadan istifade 
edemiyen mahallî veyahut dağlık mıntakalar-
da sakin ve sahip oldukları arazi kendilerinin 
temini maişetine kâfi olmayan vatandaşlara tev
zii lüzumunun şimdiden derpiş ve tetkik edile
rek keyfiyetin icabederse yeni bir kanunla te
mini hususunun Hükümetin nazarı dikkatine 
arzı lüzumu encümenimizce müttefikan tasvip 
edilmiştir. 

Kanunun müstacelen müzakeresi Heyeti 
( S. Sayısı : 258 ) 
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Umuıniyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 
Nafıa E. Reisi M. M. Kâtip 

Erzincan 
A. Sami İlter 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Eskişeh ir 
İzzet Arukan 

Ankara 
A. Bay t m 

Sivas 
A. N. Demir ağ 

Çoruh 
A. R. Erem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira teli

simi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 sayılı kanun

lara ek kanun lâyihası 
MADDE 1 — 3132 sayılı kanunla verilmiş 

ve 3483 sayılı kanunla temin edilmiş olan (31) 
milyon liralık tahsisata, mezkûr kanunlarda 
mevcut hükümlere göre sarf ve temin edilmek 
üzere daha elli milyon lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 3132 sayılı kanunun birinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan havzalara, Ana-
dolunun cenup sahilini teşkil eden Akdeniz 
mmtakasile orta Anadolu, Kızılırmak, Fırat ve 
Dicle havzaları ve Sakaryanm mansap kısım
ları ithal edilmiştir. 

MADDE 3 — 3132 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan müddet on yıla 
çıkarılmıştır. 

MADDE 4 — 3483 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan senelik tediye 
miktarı dokuz milyon liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 5 -
teberdir. 

MADDE 6 
raya Nafia ve 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

- Bu kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun hükümlerini ic-
Maliye vekilleri mezundur. 

2 - VII - 1941 
Ad. V. 

H. Menemencioğlu 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
II. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 
( S. Sayısı 

Eskişehir İçel Malatya 
O. Işın ('. Mersinli M. Özpazarburi 

Manisa Tunceli Url'a 
O. Ercin Sami Erkman R. S oy er 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 
Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tah
sisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti temini 

hakkındaki 3483 saydı kanunlara 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 12 - II -1937 tarih ve 3132 sayı
lı kanunla verilmiş ve 22 - VI - 1938 tarih ve 
3483 sayılı kanunla temin edilmiş olan (31) mil
yon liralık tahsisata, mezkûr kanunlarda mev
cut hükümlere göre sarf ve temin edilmek üze
re daha elli milyon lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

MADDE 4 — Aynen kubul. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 6 — Aynen kabul. 
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NAFÎA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira 
tahsisi hakkındaki 3132 ve hu paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Bütçe encümeninin teklifi ay

nen 

MADDE 2 — 3132 sayılı kanunun birinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan havzalara, Ana-
dolunun garp ve cenup sahilini teşkil eden Ak
deniz mmtakasile Orta Anadolu, Kızılırmak, 
Frat ve Dicle havzaları ve Sakaryanın mansap 
kısımları ithal edilmiştir. 

MADDE 3 — Sulama şebekeleri dahilinde 
bulunan arazinin kadastro haritalarına ve bu şebe
keler içinde tesis edilecek numune tarlalarının 
istimlâk ve tanzimine ait bilûmum masraflar bu 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 4 — 3132 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan müddet 1946 ma
lı yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 5 — 3483 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde tesbit edilmiş olan senelik tahvil 
miktarı 9 milyon liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 6 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 7 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen 
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